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RESUMO 

 

 

 

TOMASI, Julia Massucheti. “Eternamente Off-Line” : as práticas do luto na rede social do 
Orkut no Brasil (2004-2011). 2013. 178 p. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em História (PPGH-
UDESC), Florianópolis, 2013.  
 

 

Este trabalho, intitulado “Eternamente Off-Line”:  as práticas do luto na rede social do Orkut 
no Brasil (2004-2011) procura analisar como em tempos de morte silenciada, o Orkut, uma 
rede social de comunicação e relacionamento, tornou-se um ambiente para expressar e 
compartilhar a dor e o sofrimento de enlutados, através de mensagens textuais (recados, 
depoimentos e debates em fóruns de discussões) e imagens. Nas páginas da rede social do 
Orkut, após sua criação no ano de 2004, tanto nas comunidades como em perfis pessoais, 
observa-se que os enlutados expressam virtualmente sua dor e sofrimento através de imagens 
e mensagens, sendo estas visíveis e compartilhadas aos usuários de sua rede, podendo ser 
amigos, familiares e até mesmo desconhecidos. Assim, uma das principais propostas deste 
trabalho é a de compreender as novas formas de sociabilidade e as variadas relações e 
interações vivenciadas pelos internautas no espaço virtual, além de esboçar a utilização das 
páginas da internet como um documento para o campo da história, enfatizando-se as 
implicações de se pesquisar através dos documentos on-line. Outro tema fundamental 
contemplado na pesquisa é a transformação dos rituais funerários no transcorrer da história, 
em especial as mudanças da morte e do luto na contemporaneidade, realçando-se as novas 
formas de tratar o morto e a morte no decorrer do século XX e início do XXI. O trabalho 
também procura identificar por meio das páginas de comunidades e perfis pessoais de 
falecidos e enlutados, ambas analisadas como documentos de pesquisa, as formas utilizadas 
pelos enlutados para demonstrar o sofrimento e a saudade do falecido. Ainda, por meio das 
páginas do Orkut, o trabalho pretende compreender as relações e distinções entre essas novas 
formas virtuais de expressar a dor causada pela morte do ente querido e a individualização da 
dor da perda, característico do luto contemporâneo.   
 

 

Palavras-chave: Luto. Rituais de morte. Rede de sociabilidade. Orkut. Contemporaneidade. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

TOMASI, Julia Massucheti. "Forever Off-Line" : mourning practices in the social network 
Orkut in Brazil (2004-2011). 2013. 178 p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 
do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em História (PPGH-UDESC), 
Florianópolis, 2013.  

 

 

This work, entitled "Forever Off-Line":  mourning practices in the social network Orkut in 
Brazil (2004-2011) seeks to analyze how in times of death silenced, Orkut, a social network 
of communication and relationship became an ambience to express and share pain and 
suffering of mourners through text messages (notes, interviews and debates in discussion 
forums) and images. In Orkut pages, after created in 2004, in communities and personal 
profiles we can note that mourners express virtually their pain and suffering through images 
and messages, which are shared and visible to users of their network, including friends, family 
and even strangers. Thus, a main proposal of this work is to understand new forms of 
sociability and a variety of relationships and interactions experienced by Internet users in a 
virtual space, in addition to outlining the use of websites as a source to the History, 
emphasizing on research implications through the online documents. Another main topic in 
this research is the transformation of funeral rites in the history process, especially the 
changes over of death and mourning in the present, highlighting up new ways to treat the dead 
and death over the twentieth and twenty-first centuries. The study also seeks to recognize 
through community pages and deceased or mourning personal profiles, both analyzed as 
research sources, the ways that mourners use to show their suffering and missing. Further 
than, in Orkut pages, this work intends to understand the relationships and distinctions 
between these new virtual ways to express the pain caused by death of their loved one and the 
individualization of the pain of loss, typical contemporary mourning. 
 

 

Keywords: Mourning. Death rites. Sociality network. Orkut. Contemporaneity. 
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INTRODUÇÃO: OS MORTOS QUE PERMANECEM “VIVOS” NAS PÁ GINAS DO 

ORKUT 

 

“As redes sociais não trouxeram apenas maior 
interatividade entre aqueles que estão distantes 
fisicamente. Perfis de Orkut, Facebook, Twitter e 
afins estão tão íntimos no dia a dia que se 
tornaram refúgio para o luto trazido pela distância 
da morte. E, com eles, as formas de lidar com essa 
dor também se transformaram. Os perfis dos 
mortos [...] tornaram-se espécies de mausoléus 
nos quais aqueles que continuam vivos podem 
externar a saudade e, em alguns casos, protestos 
contra as injustiças que vitimaram os falecidos.”  

                      (DIÁRIO CATARINENSE, 2010) 

 

 Conforme propõe a reportagem do jornal Diário Catarinense, do ano de 2010, a rede 

social do Orkut1 tornou-se um espaço virtual em que os usuários falecidos podem continuar 

“vivos” em seus perfis pessoais, de modo que muitos enlutados expressam sua dor e 

sofrimento pela morte do ente através de mensagens, recados e imagens nas páginas da 

internet. Assim, manter on-line perfis pessoais de falecidos, enviar mensagens de 

condolências ao morto e enlutado, expressar dor e saudade nos recados e fóruns de discussão 

e criar comunidades para protestar contra mortes trágicas são algumas das variadas 

manifestações de luto encontradas na rede social do Orkut. Para muitos usuários brasileiros 

dessa rede de sociabilidade, tais rituais fúnebres nas páginas da internet são desconhecidos, 

apesar de estarem presentes no Orkut desde a sua criação, no ano de 2004, sendo que o luto 

nesse espaço virtual é demonstrado por diversos indivíduos, como por uma esposa, uma mãe e 

um pai enlutado, ou por amigos e conhecidos do falecido. 

Todavia, qual o significado para a palavra luto? Segundo Arnold Van Gennep (1978, 

p. 127), o luto é um estado de margem para os sobreviventes, “no qual entram mediante ritos 

de separação e do qual saem os ritos de reintegração na sociedade geral.” No decorrer dos 
                                                           
1 O Orkut foi criado em 24 de janeiro de 2004 por um ex-aluno da Universidade de Stanford, o engenheiro turco 
Orkut Buyukokkten, e posteriormente lançado pelo Google (BARBOSA, 2009b, p. 1). De modo resumido, a 
rede social abrange perfis pessoais e comunidades. No primeiro, acessado através de email e senha, é possível 
criar perfil com dados pessoais, preferências do usuário, adicionar fotos e vídeos, procurar e selecionar amigos, 
visualizar perfis de outros usuários, enviar recados, entre outras opções. As comunidades têm a finalidade de 
discutir sobre determinados temas afins, podendo ser abertas ao público ou acessadas apenas aos participantes. 
Nelas são encontradas, entre outros itens, informações gerais sobre a comunidade, como apresentação, data de 
criação, quantidade de membros, além de possuir os fóruns de discussões. Para saber mais sobre a rede social do 
Orkut, ver o capítulo 1.2. 
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séculos, as práticas do luto foram amplamente modificadas. Até chegar a contemporaneidade, 

muitas foram as transformações, como por exemplo, na Idade Média, tempo em que o 

enlutado tinha que expressar sua dor da perda por determinado período, mesmo que esta não 

estivesse mais presente, além das visitas constantes dos familiares, amigos e conhecidos. A 

partir do século XIX, modificam-se essas formas de praticar o luto. Os enlutados passam a 

demonstrar o sofrimento espontaneamente ou de modo histérico para os psicólogos de hoje: 

chora-se, desmaia-se, desfalece-se e jejua-se, conforme destaca o historiador Philippe Ariès 

(2003, p. 72).  

Já no decorrer do século XX, principalmente nas zonas urbanas dos países ocidentais, 

observa-se um luto muito mais silenciado, introspectivo e individualizado. Chorar e expressar 

sua dor de enlutado entre os familiares e amigos pode caracterizar-se como uma situação 

“indecorosa”. Chora-se comumente em casa, isoladamente, longe do acolhimento familiar. 

Importante ressaltar, nesse sentido, que nas primeiras décadas do século XX, em algumas 

cidades brasileiras, o luto ainda era representado pelas roupas pretas, pelo apoio dos 

familiares e do círculo de amizade e, pelo resguardo dentro de casa, já que o enlutado não 

costumava participar de bailes e festas durante o período de luto (TOMASI, 2010).  

No transcorrer das décadas, em especial a partir da metade do século XX, o luto foi 

sendo densamente transformado, deixando-se de lado seu caráter público e interativo, ficando 

o enlutado, em grande medida, bastante desamparado e solitário. Como bem resume Manuel 

Castells (2006, p. 547), o luto 

 

está saindo de moda em nossas sociedades, tanto como reação contra a hipocrisia 
social tradicional quanto como filosofia realista de sobrevivência. No entanto, 
psicanalistas e antropólogos demonstram as funções sociais e os benefícios 
individuais do ritual e do sentimento de luto. Mas a privação do luto é o preço a 
pagar para alcançar a eternidade em nossa existência mediante a rejeição da morte.  
[...] A tendência predominante nas sociedades, como expressão de nossa ambição 
tecnológica e em concordância com nossa comemoração do efêmero, é apagar a 
morte da vida ou torná-la inexpressiva pela sua representação repetida na mídia, 
sempre como a morte do outro, de forma que a nossa própria seja recebida como a 
surpresa do inesperado. 

  

 No século XX, além das transformações nas práticas do luto, outros rituais funerários 

também sofreram alterações. A morte, a partir do século passado, acabou, em muitos casos, 

“reprimida”, sendo que a multiplicidade de rituais fúnebres antes existentes, em especial nas 

cidades ocidentais, acabou reduzida a uma escassez de cerimônias. Realizar um cortejo 

fúnebre entre as ruas da cidade, velar o corpo do ente falecido durante 24 horas dentro de casa 

e posteriormente encomendá-lo, e o enlutado vestir as roupas pretas durante meses, anos ou 
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décadas após o falecimento, são rituais de morte quase desconhecidos e ignorados na 

sociedade ocidental da contemporaneidade. Como sintetiza Jean-Pierre Bayard (1996, p. 44), 

atualmente, “teme-se a morte, considerada enigma." 

Alguns dos antigos ritos ainda persistiram em cidades brasileiras do interior, como 

tocar os sinos fúnebres, distribuir as lembrancinhas de morte ou visitar o cemitério no dia de 

finados. Porém, a variedade antes existente, foi, segundo José Carlos Rodrigues (2006, p. 

163), ocultada, transformando-se a morte e seus rituais em autênticos tabus2. A meta da 

contemporaneidade, como lembra Manuel Castells (2006, p. 545), é “adiar e combater a morte 

e o envelhecimento em cada minuto da vida, com o apoio da ciência médica, do setor de 

saúde e das informações via mídia.”  

Nesse contexto, percebe-se que novos ritos fúnebres foram introduzidos nas grandes 

cidades ocidentais a partir do século XX. Em muitos casos, entes falecidos são maquiados, 

para esconder a aparência fúnebre, velórios ocorrem durante poucas horas, fora do espaço 

doméstico, além de práticas do luto vivenciadas na internet. Estes são alguns dos ritos 

mortuários encontrados contemporaneamente, de modo que deixar mensagens virtuais de 

pêsames ao ente falecido ou criar páginas on-line recordando-o, são experiências encontradas 

desde a metade da década de 1990 nos sites de cemitérios on-line.  

O MyCemetery.com3, criado no ano de 1994, nos Estados Unidos, é um exemplar 

desses cemitérios on-line, composto por páginas com memoriais de pessoas mortas. Cada 

falecido possui um espaço com informações como biografia, nome completo, localidade que 

morava, motivo da morte, idade que possuía e datas de nascimento e falecimento. Os 

visitantes podem incluir uma fotografia do morto, além de deixar mensagens, quase sempre 

demonstrando dor e saudade do falecido, como por exemplo, “Sentimos sua falta” e 

“Descanse em paz”. Outros cemitérios virtuais, como o Emorial das Erinnerungs-Portal 

Menchen gedenken4, da Alemanha, o Jardin Celestial Cementerio Virtual5, do Equador, o 

Campa Virtual6, de Portugal e o Le Cimetière Virtuel7, da França, são bastante acessados 

pelos internautas e possuem diversificadas práticas de luto. Os visitantes podem depositar 

                                                           
2 A palavra tabu, conforme destaca Sigmund Freud, “denota tudo – seja uma pessoa, um lugar, uma coisa ou uma 
condição transitória – que é o veículo ou fonte desse misterioso atributo. Também denota as proibições advindas 
do mesmo atributo. E, finalmente, possui uma conotação que abrange igualmente ‘sagrado’ e ‘acima do comum’, 
bem como ‘perigoso’, ‘impuro’ e ‘misterioso’.” (1996, p. 40).  
3 Portal My Cemetery: <http://www.mycemetery.com/my/index.html>. Acesso em: 18 fev. 2012. 
4 Portal Emorial das Erinnerungs-Portal Menchen gedenken: <http://www.emorial.de/>. Acesso em: 18 fev. 
2012. 
5 Portal Jardin Celestial Cementerio Virtual: <http://www.jardincelestial.com/index.html>. Acesso em: 18 fev. 
2012. 
6 Portal Campa Virtual: <http://www.campavirtual.com/>. Acesso em: 18 fev. 2012. 
7 Portal Le Cimetière Virtuel: <http://www.lecimetiere.net/index.php>. Acesso em: 18 fev. 2012. 
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flores e velas virtuais8 nos espaços/memoriais de cada falecido, além das mensagens de 

saudade, frequentemente encontradas nesses cemitérios on-line.  

Quanto às práticas do luto nas redes de sociabilidade9, especificamente no Orkut, site 

aqui analisado, tiveram início no Brasil após sua criação, no ano de 2004. Tais redes de 

relacionamento virtual surgiram nos últimos anos com as transformações presentes na 

sociedade contemporânea, que tornaram acessível conhecer grande número de pessoas com 

interesses particulares, sem sair do espaço doméstico ou do trabalho (CORRÊA, 2004, p. 4).  

No Brasil, o acesso dos usuários a essas redes sociais vem sendo intenso nos últimos anos, e a 

internet, na figura da rede social, faz parte do cotidiano de muitos brasileiros, possibilitando 

novas relações sociais e assumindo “papéis diversificados, conforme o contexto de seus 

usuários.” (PERUZZO ET. AL, 2007, p. 456). Como bem abrevia o sociólogo Zygmunt 

Bauman (2004, p. 82), o espaço virtual está tão presente no cotidiano das pessoas, que a 

“proximidade virtual e a não virtual trocaram de lugar: agora a variedade virtual é que se 

tornou a ‘realidade’ [...]”.  

A rede social do Orkut tornou-se a mais popular e utilizada entre os brasileiros, sendo 

que desde a sua criação, em 2004, até o ano de 2011, permaneceu como a rede mais notória, 

preferida e acessada do Brasil. No Orkut, são vivenciadas variadas experiências, como 

reencontros com amigos e parentes distantes há anos, namoros virtuais10 ou novas amizades. 

Além da vida, a morte também está presente no Orkut: perfis pessoais de falecidos que 

permanecem on-line na rede e comunidades criadas para homenagear um morto ou protestar 

contra mortes trágicas são experiências encontradas.  

Após a morte, muitos familiares e amigos do falecido decidem pela exclusão do seu 

perfil, mas outros permanecem on-line na rede. Muitas destas páginas pessoais continuam 

intactas durante anos, sem alterações nos perfis, com fotografias do falecido, lembrete de 

aniversário de nascimento e os recados deixados antes e após a morte, como se o falecido 

ainda sobrevivesse11. No entanto, como bem sintetiza Albuquerque (2007, p. 7) aquela pessoa 

“não existe mais, seus amigos não podem mais contar com ela; seus planos perderam, de 

                                                           
8 Para depositar as flores e velas virtuais, os visitantes necessitam adquiri-las nos sites, variando o valor dos 
produtos, conforme o cemitério. As velas costumam “apagar” e as flores “murchar” virtualmente depois de sete 
dias on-line.  
9 Além da rede social do Orkut estão, por exemplo, a Facebook, criada no ano de 2004 e Twitter e MySpace, 
ambas criadas no ano de 2006. No Facebook, as práticas do luto também são encontradas nas páginas pessoais 
dos usuários, porém em menor proporção do que na rede social do Orkut, conforme exposto no capítulo 2.4. 
10 Para saber mais sobre os namoros virtuais ver: (SILVA; TAKEUTI, 2010). 
11 Muitos familiares e amigos não possuem acesso a senha do usuário falecido, o que motiva a inalterabilidade 
dos dados do perfil pessoal. 
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súbito, todo o sentido. Os mortos orkutianos permanecem congelados em um eterno presente 

desprovidos de futuro.” 

Porém, muitas pessoas que possuem acesso à senha do falecido, principalmente 

parentes do morto, atualizam o perfil, comunicando o falecimento, como uma filha, que 

informa sobre a morte do seu pai: “Desculpem sou a filha do [...]12, e venho dar uma má 

noticia....como todos sabem meu pai estava muito doente mas infelizmente ele veio a falecer 

no domingo com parada respíratória e infarto. venhos a vcs com muita tristeza dar essa 

noticia....”13.  

 Nessas atualizações do perfil do morto com informes sobre o falecimento, as práticas 

do luto, como mensagens que expressam tristeza e dor são pouco encontradas. Mas, em outros 

espaços presente nesses perfis, o luto é bastante recorrente, como se percebe através das 

páginas de recados. Muitos mortos continuam recebendo mensagens de amigos, familiares e 

até de desconhecidos curiosos durante algum tempo após o falecimento14. Nos primeiros 

meses após a morte, os recados são assíduos e expressam sentimentos de dor e sofrimento. 

Em alguns perfis, os recados informam o dia, horário e local das missas em intenção ao 

morto, como de sétimo dia ou meses e anos da data de morte. Em outros casos, os visitantes, 

em especial parentes ou amigos do morto, comunicam quase que mensalmente as novidades 

ocorridas em sua vida, como oportunidades de emprego, sucesso profissional, vitória do time 

que o falecido torcia, (Imagem 1), estado de saúde e, especialmente, a dor causada pela morte, 

que os acompanha no dia a dia.  

 

Imagem 1 – Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido 
 

                                                           
12 Neste trabalho, todos os nomes das pessoas foram omitidos para preservar a identidade, assim como os rostos 
presentes nas imagens. Além disso, todas as mensagens extraídas das páginas do Orkut foram mantidas originais, 
na íntegra. 
13 Fragmento extraído do perfil pessoal do falecido. Disponível em 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=8150338412269499492>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
14 Percebeu-se que as mensagens de saudade nos perfis pessoais de falecidos são enviadas principalmente no 
primeiro ano de falecimento. Após esse período, apenas familiares e amigos próximos que continuam remetendo 
tais recados.  
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Fonte: ORKUT (2012) 
 

Mas, as mensagens mais comumente encontradas nas páginas de recados dos perfis 

pessoais de mortos são as enviadas em datas especiais, como aniversário de nascimento e 

morte (como meses e anos do dia de falecimento), além das datas comemorativas, como 

Natal, dia das crianças, dos pais e das mães. Nesses recados aos mortos, as palavras dos 

enlutados costumam ser comoventes e emocionadas, como nos exemplos expostos a seguir:  

 

Só para te contar..ontem, fiz um bolo pra vc e cantei parabéns lá na casa de santa 
cruz com as crianças da casa, foi muito bom, contei de vc pra elas...Afinal de contas 
o céu está em festa né?? sei q vc vive m outro lugar!!! te amo muitas saudades (20 
de setembro de 2006)15.  

Meu Anjo......dois meses sem te ver sem te ouvir sem essa sua alegria como vc faz 
falta aki q saudade de vc......... (14 de maio de 2010)16.  

Hoje o céu está em festa, é seu aniversário!Hoje foi um dia duro, todos lembraram 
de você e tristemente não cantamos o ‘parabéns pra você’ Mas sei que onde você 
esteja, está melhor porque está próxima a Deus!!!Restaram saudades e 
lembraças!!!!Bjs... (17 de agosto de 2010)17.  

 

Além das mensagens textuais, as imagens também são encontradas nos perfis pessoais 

de falecidos. Os álbuns de fotos18 tornam-se espaços em que os enlutados expressam o pesar. 

As fotografias inseridas pela pessoa, antes de seu falecimento, geram comentários post-

mortem bastante comoventes, visto que a imagem caracteriza-se pelo modo de aprisionar a 

                                                           
15 Recado disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1658905819520114036>. Acesso em: 22 
abr. 2012. 
16 Recado disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=6282299063552209094>. Acesso em: 22 
abr. 2012. 
17 Recado disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=4856316073369943664>. Acesso em: 22 
abr. 2012. 
18 No perfil pessoal da rede social do Orkut, o usuário tem a opção de inserir fotografias e imagens através de 
álbuns. Cada foto possui um espaço para os visitantes da página comentarem. 
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realidade, isto é, de fazê-la parar no tempo. Como bem resume Susan Sontag (2004, p. 180) 

“Não se pode possuir a realidade, mas pode-se possuir imagens.”  

Imagens também são compartilhadas pelos familiares e amigos após a morte da 

pessoa, sendo algumas caracterizadas pela particularidade, como fotografias da sepultura onde 

o falecido foi enterrado/cremado. Do mesmo modo, são encontradas as antigas lembrancinhas 

de morte, também conhecidas por santinhos de morte, cartão de recordação e lembrancinha da 

missa de sétimo dia (conforme Imagem 2), bastante recorrentes no decorrer dos séculos XIX e 

início do XX, nas diversas regiões do Brasil.  

 

Imagem 2 – Lembrancinha de morte presente em um perfil pessoal de falecido 
 

 
 

Fonte: Orkut (2012) 
 

Observa-se, nesse sentido, que as conhecidas lembrancinhas permaneceram, mas com 

algumas mudanças no seu formato e suporte, salvo que estas eram entregues impressas pelos 

familiares do ente falecido nas missas de sétimo dia, sendo o seu conteúdo semelhante às 

encontradas no suporte virtual, conforme constatado na Imagem 3. Nas antigas 

lembrancinhas, contudo, os conteúdos não continham apenas a fotografia do morto e datas de 

nascimento e falecimento, mas também os elementos religiosos, com alguns símbolos 

cristãos, em especial a cruz, além das mensagens extraídas de orações, como constatado no 

cartão de recordação a seguir: 
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Imagem 3– Lembrancinha de morte, do ano de 1950 da cidade de Florianópolis 
 

 

 

    
 
 
 

 
 

FONTE: ACERVO PESSOAL DE CELY CÔRTES GALLOTI PEIXOTO (2012) 
 

Além dos perfis pessoais dos falecidos, comunidades relacionadas com os mortos 

também são encontradas na rede social do Orkut. Criadas para homenagear mortos, protestar 

contra mortes trágicas, divulgar perfis de falecidos ou simplesmente debater a temática da 

morte através de seus fóruns de discussões, essas comunidades englobam desde enlutados 

pela perda de um ente até “caçadores” de perfis de pessoas mortas.  

As comunidades com o propósito de homenagear, podem ser criadas em intenção de 

diversos falecidos, como as mortes trágicas exemplificadas pelas comunidades “Vôo AF 447 

– Luto”19, em intenção as 228 vítimas do desastre aéreo do dia 01 de junho de 2009- vôo Rio 

de Janeiro - Paris e “Luto - Jovens de Luziânia”20, criada no dia 12 de abril de 2010, em 

homenagem a seis meninos assassinados na cidade de Luziânia, Goiás.  

Mas, parte expressiva dessas “comunidades homenagens” é criada para uma 

determinada pessoa, seja ídolo, familiar ou amigo. Essas comunidades, como “Adeus Michael 

Jackson [LUTO]”21 possuem informações sobre a vida do falecido e mensagens de dor e 

saudade nos fóruns de discussões. Algumas delas são criadas logo após a morte, outras depois 

de meses ou anos do falecimento, como se constata em uma comunidade criada no dia 6 de 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=90566521>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
20 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=100635191>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
21 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=81003873>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
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novembro de 2004 para homenagear um jovem do sexo masculino, que morreu no ano de 

200022 (Imagem 4). 

 

Imagem 4 – Comunidade criada para homenagear um falecido 
 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 
 

Algumas dessas comunidades criadas em homenagem a um falecido também 

apresentam caráter de protesto, como a de uma mulher de 19 anos que foi assassinada no ano 

de 2002, e impetuosamente colocada dentro de um saco de lixo e jogada em um mangue. A 

comunidade informa o local, a data e o horário do julgamento do único suspeito de tê-la 

matado23. Alguns crimes que tiveram repercussão nacional, como o caso da menina Isabella 

Oliveira Nardoni, morta no ano de 2008, também acabou promovendo a criação de centenas 

de comunidades com o caráter de protesto e um meio de homenagear e apoiar a família 

enlutada. 

Além das comunidades para homenagear falecido(s) e protestar contra mortes trágicas, 

também são encontradas no Orkut, comunidades criadas para divulgar e pesquisar perfis 

pessoais de falecidos, que promovem debates sobre morte e mortos nos seus fóruns de 

                                                           
22 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=700286>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
23 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1469961>. Acesso em: 22 abr. 2012. 



24 

 

discussões. A “PGM - Profiles de Gente Morta”24 é uma das comunidade mais antigas e com 

a maior quantidade de membros relacionadas com perfis de mortos. Criada em 2004, por 

Guilherme Dorta, possui atualmente mais de 75 mil membros25, alguns deles verdadeiros 

“caçadores” de perfis de gente morta. Essa comunidade tem o propósito de anunciar através 

de seus tópicos de discussões, perfis de falecidos, e diariamente é grande o número de novos 

tópicos, chegando alguns dias a ter mais de cinquenta deles informando novos perfis de 

mortos26.  

 

Imagem 5 – Comunidade “PGM - Profiles de Gente Morta” 
 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 
 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=993780>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
25 Para ingressar a comunidade, o usuário precisa se tornar membro, através da autorização do moderador.  
26 Segundo a jornalista Talita Sales (2008) a “‘PGM’ é uma espécie de sucessora torta dos obituários dos 
jornais”.  
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Outras comunidades como “†Orkut perfil de gente morta†”27, “• PGM • Perfis de 

Gente Morta”28, “Se eu morrer, meu orkut fica!”29 e “Se eu morrer me enterre na PGM”30 

possuem finalidades semelhantes a descrita acima, com tópicos criados para publicizar perfis 

de pessoas mortas ou discutir temáticas relacionadas com a morte e com os mortos. Essas 

comunidades se tornaram foco de reportagem jornalística, com diversas matérias on-line e 

impressas, como encontrada no jornal Diário Catarinense, de 15 de julho de 2010a: “Outro 

exemplo é a Se eu morrer me enterre na PGM, numa referência a Profiles de Gente Morta 

(PGM), possivelmente a maior comunidade, com mais de 73 mil integrantes. O objetivo está 

estampado no nome: pesquisar perfis de usuários que já morreram.”  

Enfim, percebe-se que muitos enlutados veem os perfis pessoais dos falecidos e as 

comunidades como espaços para demonstrar a dor causada pela morte, por meio de 

mensagens textuais, como verificado nos recados e fóruns de discussões e através das 

imagens. Nesse sentido, fica evidente que a rede social do Orkut tornou-se um meio do 

enlutado compartilhar e expressar sua perda, sendo que para alguns, as fotografias ou 

mensagens deixadas pelo morto, ainda em vida, podem ajudá-los a enfrentar o sofrimento, 

mas para outros enlutados, podem ocasionar uma tristeza ainda maior. Assim, como esclarece 

Regina Szylit Bousso, líder do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Perdas e Luto da USP, 

“Alguns de nós irão guardar fotos na carteira para lembrar da pessoa que se foi. Outros 

preferem se desfazer dos pertences e ir uma vez por ano no cemitério. O importante é achar 

um lugar nas nossas vidas para aquela pessoa que se foi.” (IKEDA, 2010).  

Dessa forma, como explicar que em tempos de morte silenciada e interdita, em que as 

práticas do luto são individualizadas, o Orkut, uma rede social de comunicação e 

relacionamento, tornou-se um ambiente para expressar e publicizar a dor e o sofrimento de 

enlutados? Será que fatores como a falta de tempo e o intenso ritmo de vida da sociedade no 

século XXI é que impedem um enlutado de ir ao velório ou cemitério? Ou falar da morte com 

familiares e amigos virtualmente é menos doloroso, visto que não se tem um contato direto, 

“no qual sentimentos podem emergir sem controle e não se saber como lidar” (PERUZZO et 

al 2007, p. 454), são estimuladores para demonstrar a dor da perda através de ambientes 

virtuais?  

                                                           
27 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=6901251>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
28 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=172549>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
29 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=9646612>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
30 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=10490889>. Acesso em: 22 abr. 
2012. 
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Procura-se, então, analisar através deste trabalho, como o luto individualizado, 

solitário e silenciado característico em grande medida, da contemporaneidade, encontra 

espaço e se manifesta publicamente no mundo virtual, por meio de comunidades e perfis 

pessoais de falecidos na rede social do Orkut, no território brasileiro, entre os anos de 2004 e 

2011.  

Quanto à organização do trabalho, este se divide em três capítulos. No primeiro, 

denominado “As redes virtuais de sociabilidade no cotidiano dos usuários brasileiros” 

discute-se, sobretudo, as variadas relações e interações vivenciadas no espaço virtual, como as 

novas amizades on-line, presentes principalmente nas comunidades virtuais. Também são 

abordadas algumas questões centrais sobre as transformações do comportamento dos 

indivíduos, como o isolamento social do internauta e os perigos da comunicação em rede. 

Além disso, são apresentadas algumas das principais características da rede de sociabilidade 

do Orkut, destacando-se, por exemplo, a sua criação, suas funcionalidades, o sucesso e 

preferência entre os internautas brasileiros e posteriormente a sua “morte” a partir dos anos de 

2011 e 2012. Por fim, no último subcapítulo, é ressaltada a utilização das páginas da internet 

como um documento para o campo da história, lembrando-se que essas ainda são 

praticamente escassas nas pesquisas históricas. Assim, enfatizaram-se, de modo geral, as 

causas para tal descaso e/ou preconceito com estes documentos, como a volatilidade e 

instantaneidade dos documentos virtuais, a incredulidade nas páginas, a imensidão de 

documentos à disposição do historiador, e ainda a diferenciação dos suportes eletrônicos para 

aqueles mais conhecidos, como o suporte em papel.  

Já no capítulo 2, intitulado “Os ritos fúnebres na contemporaneidade”, apresentam-se 

inicialmente as transformações dos rituais mortuários no decorrer dos séculos, em especial as 

mudanças da morte na contemporaneidade, realçando-se as novas formas de tratar o morto e a 

morte no século XX. Posteriormente, são analisadas as transformações das práticas do luto na 

contemporaneidade, salientando-se a individualização da dor da perda entre os enlutados nas 

cidades ocidentais, destacando-se, sobretudo, as atuais práticas do luto no Brasil.  

Dando continuidade às discussões dos rituais de morte na contemporaneidade, outro 

tema contemplado neste capítulo são as novas práticas do luto encontradas nas páginas da 

internet, em especial nos sites de cemitérios on-line, existentes desde a metade da década de 

1990, e nas redes sociais. São apresentadas as principais características dos cemitérios 

virtuais, como a possibilidade dos visitantes, principalmente os enlutados, poderem deixar 

mensagens de pêsames e saudade, além de depositarem flores e velas virtuais nos 
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espaços/memoriais de cada falecido. Do mesmo modo, são destacados os rituais de morte nas 

redes de sociabilidade, fazendo-se uma breve explanação sobre a morte e o morrer no 

Facebook e de modo mais sucinto no Orkut, tendo em vista que a morte nesta rede social será 

o tema abordado no último capítulo.  

Por fim, no capítulo 3, denominado “‘Quando eu morrer meu orkut fica’: as práticas 

do luto nas páginas do Orkut”, são abordados os perfis pessoais de falecidos que permanecem 

on-line na rede social do Orkut, além das comunidades relacionadas com os mortos e a 

temática da morte. Neste capítulo, são utilizados especialmente os documentos virtuais, como 

fragmentos das páginas e imagens presentes nos perfis pessoais e nas comunidades do Orkut. 

Inicialmente, são trabalhadas as práticas do luto nos perfis pessoais dos mortos, apresentando-

se, por exemplo, as atualizações dos perfis com informes sobre o falecimento, o enterro e as 

missas realizadas em intenção ao morto. Além das atualizações dos perfis dos falecidos, as 

mensagens escritas enviadas pelos visitantes, após a morte do ente, são expostas e analisadas, 

como também os depoimentos e as imagens publicadas nos álbuns de fotos, sendo salientadas 

algumas caracterizadas pela particularidade, como as fotografias da sepultura do falecido e as 

lembrancinhas de missa de sétimo dia. 

Outros espaços da rede social do Orkut analisados são os diversos tipos de 

comunidades relacionadas com os mortos, destacando-se que as comunidades englobam desde 

enlutados pela perda de um ente até “caçadores” de perfis de pessoas mortas. Entre as 

comunidades mencionadas e discutidas estão as criadas para homenagear os mortos, protestar 

contra as mortes trágicas, divulgar perfis de falecidos ou simplesmente debater a temática da 

morte através de fóruns de discussões. E, como um meio de concluir as questões relativas às 

práticas de luto no Orkut, mostrou-se que o luto individualizado e introspectivo, característico 

da contemporaneidade, se converte no espaço virtual, por meios das páginas do Orkut, em um 

luto compartilhado, publicizado e exposto aos olhos de qualquer internauta que acesse as 

páginas. 

Percebe-se, então, a estreita relação deste trabalho com a História do Tempo Presente, 

que foi idealizada, sobretudo, com a criação do Instituto de História do Tempo Presente 

(IHTP), fundado por François Bédarida, em setembro de 1978, conforme destaca o historiador 

René Rémond (2006, p. 203). Importante ressaltar que a História do Tempo Presente, segundo 

Rémond (2006, p. 207) não é uma história do instante, sendo “preciso denunciar a confusão 

entre uma história da proximidade e uma história da instantaneidade; trata-se, portanto, de 

uma história da duração.” 
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Esta história do tempo presente faz parte de uma história que se modificou nos últimos 

séculos, como teoriza Reinhart Koselleck (2006, p. 235), em especial no final do século 

XVIII, se tornando uma história [Geschichte] “em si e para si”, "história em geral" ou mesmo 

uma "história como tal", no lugar das antigas histórias tradicionais [Historie], que eram 

transmitidas no plural, para então designar as diversas narrativas. Deste modo, como sintetiza 

Koselleck (2006, p. 16-17), o  

 

conceito coletivo de história [Geschichte], forjado no século XVIII, tem aqui um 
significado predominante. Por meio desse conceito é possível demonstrar que certos 
mecanismos e formas de elaboração da experiência só puderam emergir a partir do 
advento da história [Geschichte] vivenciada como um tempo novo, inédito. Nosso 
conceito moderno de história [Geschichte] resultou da reflexão iluminista sobre a 
crescente complexidade da ‘história de fato’ ou da ‘história em si’, na qual os 
pressupostos e condições da experiência escapam, de forma crescente, a essa mesma 
experiência. 

 

 Quanto ao historiador do tempo presente, este deve estar atento aos novos temas, as 

mudanças e os novos documentos presentes em suas mãos, ou seja, como bem abrevia René 

Rémond (2006, p. 208): 

 

o historiador do tempo presente sabe o quanto sua objetividade é frágil, que seu 
papel não é o de uma chapa fotográfica que se contenta em observar fatos, ele 
contribui para construí-los. 
Uma vez que o historiador do tempo presente se confronta com a atualidade, seu 
olhar tem um raio relativamente curto: assim ele está mais atento aos detalhes  

 

 Com efeito, essa nova história é levada a pesquisar temas anteriormente incomuns, 

formulando questões relativas ao gênero, à morte31 e à festa, como salienta Antoine Prost 

(2009). Incrementando esta discussão, Roger Chartier (2006, p. 215) enfatiza uma grande 

diferença entre os historiadores modernistas e os historiadores do tempo presente - a história 

do tempo presente se vincula não somente as pesquisas das almas mortas e dos temas já 

vividos, mas sim, é “um encontro com seres de carne e osso que são contemporâneos daquele 

que lhes narra as vidas.”  

Além disso, Roger Chartier (2006, p. 215) levanta outra questão que se pode tornar 

tanto um problema, como um benefício para os historiadores do tempo presente, que é o 

recurso inesgotável de documentos. Lembra que apesar dos graves obstáculos 

 

                                                           
31 Conforme o estudo presente neste trabalho, através da temática da morte no espaço virtual, por meio das 
práticas do luto na rede social do Orkut. 
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que limitam a comunicação de arquivos públicos, a abundância da produção escrita, 
sonora, visual e informática acumulada pelas sociedades contemporâneas, bem 
como a possibilidade que tem o historiador do contemporâneo de produzir ele 
mesmo o seu arquivo parecem prometer um maná sempre renovado [...]  
[...] o historiador do tempo presente é contemporâneo de seu objeto e portanto 
partilha com aqueles cuja história ele narra as mesmas categorias essenciais, as 
mesmas referências fundamentais (CHARTIER, 2006, p. 215-216) 

 

Ser contemporâneo de seu objeto de pesquisa e poder produzir seu arquivo são, sem 

dúvida, dois grandes benefícios, mas também dilemas para o historiador do tempo presente. 

Isto se deve às dificuldades de este manter um distanciamento crítico quanto ao objeto de 

pesquisa, além de proceder com rigor e discernimento, o que, segundo François Bédarida 

(2006, p. 227), não significa ser um historiador neutro no seu posicionamento.  

Assim, pesquisar a morte na rede social do Orkut, utilizando como documentos perfis 

pessoais de falecidos e enlutados ou comunidade que publicizam diariamente perfis de 

pessoas que acabaram de morrer se tornou um grande desafio, ao mesmo tempo estimulante e 

temeroso, visto que hoje uma página pode estar on-line e amanhã ser deletada/excluída, com 

apenas um click. De tal modo, a fluidez, a volatilidade e a modificabilidade dos documentos 

virtuais são um desafio para os estudiosos do século XXI, que tentam acompanhar as 

constantes atualizações e edições das páginas. Além disso, são mães, pais, irmãos e amigos 

que expõem cotidianamente sua dor da perda nas mensagens e imagens, editando e 

transformando constantemente as páginas do Orkut, o que se converte em um quebra-cabeça 

para o pesquisador, que tenta montar os variados relatos, conectando-se, interligando-se e, 

posteriormente, familiarizando-se com cada uma das páginas. Todavia, importante ressaltar 

que a riqueza documental presente nas páginas on-line foi, sem dúvida, estimulante, apesar 

das múltiplas dificuldades encontradas no percurso desta pesquisa.  

Portanto, pesquisar através de documentos virtuais que estão em constantes alterações 

é fazer parte do campo de pesquisa da história do tempo presente, que é por definição uma 

história 

 

inacabada: uma história em constante movimento, refletindo as comoções que se 
desenrolam diante de nós e sendo portanto objeto de uma renovação sem fim. Aliás, 
a história por si mesma não pode terminar. Eis por que devemos afirmar alto e bom 
som – ao contrário daquela teoria tão em voga que pretende nos convencer de que 
chegamos a uma era de estabilidade e a um estágio de completa realizações – que a 
história não tem fim, salvo se houver uma catástrofe cósmica. (BÉDARIDA, 2006, 
p. 229) 

 

Igualmente, sabe-se que não há história sem documento, independente do documento 

que o historiador utilize, seja um documento oral, virtual, escrita, áudio-visual, imagética ou 
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visual, diversidade esta observada após a explosão e revolução documental, ocorrido entre as 

décadas de 1960 e 1970, como destaca Jaques Le Goff (2003). Nota-se, então, que o papel do 

historiador é criticar suas fontes, lembrando-se que o documento é o resultado de uma 

montagem (consciente ou inconsciente) da história, da época e da sociedade produtora. Cabe 

então ao historiador, segundo Le Goff (2003), desmontar tal montagem sofrida pelo 

documento/monumento.  

Conforme sintetiza o historiador Michel de Certeau (1982, p. 81), em história, tudo 

inicia com os atos de “separar, de reunir, de transformar em ‘documentos’ certos objetos 

distribuídos de outra maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na 

realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever 

ou fotografar estes objetos.” 

Por fim, devem ser enfatizadas as minhas motivações para pesquisar temas ainda tão 

interditos, aproximando-se do esquecimento na historiografia, seja por intermédio da morte ou 

do espaço virtual. A morte e o luto são, por si só, tabus na sociedade contemporânea, e no 

meio acadêmico não seria diferente. Nos congressos das Ciências Humanas, ou mesmo nos 

corredores da Universidade, muitos foram os questionamentos ou conclusões a mim 

proferidos, como por exemplo: “Você nunca pensou em pesquisar um tema mais ‘ameno’ e 

‘comum’? Por que estudar a morte e os mortos? De onde surgiu a ideia da pesquisa?”. Outros 

indivíduos eram mais diretos, e declaravam-me que jamais pesquisariam assuntos tão distintos 

das linhas de pesquisa, como ocorre com a morte, apesar de posteriormente se encantarem 

pela temática exposta por mim.  

Em suma, por que pesquisar a morte e os seus rituais? Desde a infância, a morte faz 

parte da minha vida. Esta apareceu de forma muito concreta, sensível, pavorosa e jamais 

esquecida nos meus dez anos de idade. A morte do meu pai foi, sem dúvida, a motivadora 

para eu temê-la, conhecê-la de perto, respeitá-la e posteriormente estudá-la e pesquisá-la com 

apreço e admiração. Em seguida, por aproximadamente uma década, a morte se converteu 

para mim em um tabu, de modo que eu evitava participar de velórios e enterros dos meus 

entes próximos.  

No entanto, após “mergulhar” na área da História, no decorrer da graduação, a morte 

foi se tornando um assunto cada vez mais instigante e, em seguida, cotidiano. Por 

conseqüência, foi com o trabalho de conclusão de curso, defendido no ano de 2010, intitulado 

“Morte à italiana: os ritos funerários no município de Urussanga (SC) no decorrer do século 
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XX”, que a morte e os mortos suscitaram-me um fascínio, além da minha incessante busca 

por rituais fúnebres presentes na contemporaneidade.  

E quanto à pesquisa de mestrado? Foi eventualmente, em um momento de 

entretenimento, navegando nas páginas da internet, que o luto surgiu no meu perfil pessoal da 

rede social do Orkut. Em seguida, os minutos e horas que anteriormente eram despendidos 

para a diversão e passatempo, se transformaram em uma busca constante por perfis pessoais 

de falecidos e enlutados e comunidades que abordavam a temática da morte, sendo que em 

muitas das páginas acessadas eram encontradas novas especificidades, jamais imaginadas. E 

assim o projeto de pesquisa do mestrado foi sendo alinhavado e redigido, em meio à 

descoberta de novas páginas on-line. Com isso, o medo do novo e do desconhecido foi sendo 

concentrado nos documentos virtuais, tendo em vista que os estudos seriam realizados 

majoritariamente com as páginas da internet. 

Deste modo, o grande tabu do trabalho acabou sendo a documentação virtual, devido, 

entre outros motivos, a sua escassa utilização nas pesquisas historiográficas. Assim, os 

estranhamentos que muitos pesquisadores anteriormente demonstravam com a temática da 

morte foram suplantados pelas fontes virtuais, que se transformaram no real interdito da 

pesquisa. Contudo, conforme mencionado anteriormente, os documentos virtuais mostraram-

se extremamente instigantes e prazerosos para uma pesquisadora que, apesar de admiradora 

da paleografia e de documentos dos séculos passados, encantou-se pela inovação, 

singularidade e originalidade que os documentos virtuais podem suscitar.  

Consequentemente, a articulação do espaço virtual com a morte e os mortos a partir da 

ótica do historiador foi para muitos estudiosos que cruzaram o meu caminho nestes dois anos 

de pesquisa uma questão obscura e ao mesmo tempo relevante e que merecia reconhecimento. 

Já para mim, a temática se revelou, em cada dia de pesquisa, como sendo híbrida, por meio de 

uma combinação teórica e metodológica de novidades, incógnitas, descobertas, 

complexidades, alcances e conquistas.  

Resumidamente, os documentos virtuais, a morte, o luto, o Orkut e os rituais fúnebres 

transformaram-se e moldaram-se, nesta dissertação, em objetos de pesquisa, inquietações, 

questionamentos e conclusões, não se convertendo, jamais, em pontos de interdição, de 

proibição, ou mesmo em tabus. De tal modo, isto se deve à perspectiva atenta e minuciosa da 

História do Tempo Presente, que está debruçada no insólito e inusitado, possibilitando que a 

morte, os mortos e o morrer no mundo virtual transpusessem os perfis de falecidos e 
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comunidades do Orkut para os escritos historiográficos, as páginas de artigos32 e as discussões 

e palestras em grupos de trabalho no meio acadêmico.  

                                                           
32 Importante destacar que no decorrer dos dois anos desta pesquisa de mestrado, em especial no seu último ano, 
alguns artigos foram publicados em revistas acadêmicas e encontros nacionais, sobretudo em congressos e 
simpósios da área da história, como um meio de expor as análises, os resultados e algumas considerações 
desenvolvidas e aprimoradas. Para saber mais, ver: TOMASI (2012a, 2012b, 2012c, 2012d e 2012e). 
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1 AS REDES VIRTUAIS DE SOCIABILIDADE NO COTIDIANO D OS 

USUÁRIOS BRASILEIROS 

 

“Felizmente, dispomos hoje de algo que nossos 
pais nunca puderam imaginar: a internet e a web 
mundial, as ‘autoestradas de informação’ que nos 
conectam de imediato, ‘em tempo real’, a todo e 
qualquer canto remoto do planeta, e tudo isso 
dentro de pequenos celulares ou iPods que 
carregamos conosco no bolso, dia e noite, para 
onde quer que nos desloquemos.” 
(Zygmunt Bauman, 2011) 

 

1.1  DOS ENCONTROS FÍSICOS AOS CONTATOS VIRTUAIS: AS EXPERIÊNCIAS 

VIVENCIADAS ATRAVÉS DA INTERNET 

 

“Amigo Virtual é aquele que não tem rosto, mas 
tem sentimento. É aquele que não tem raça, mas 
tem coração. Aquele que não tem preconceito e, 
sim, mãos estendidas. Amizade virtual não é anti-
social, nem carência, nem doença. Ter amigos 
virtuais é apenas deslocar o carinho do real para o 
digital. Tem gente que não acredita. Eu acho que é 
outro nível, apenas deslocando o plano, de troca 
de sentimentos e confissões. Um amigo virtual é 
como um amigo que muda de sua cidade, e vocês 
passam a se comunicar pelo computador. 
O sorriso é involuntário e correr pro MSN é 
inevitável. As horas passam, os desabafos são 
intensos e o reconforto revigora. Isso tudo com 
alguém que você nunca viu na vida, por isso falar 
de amizade virtual é muito subjetivo. 
O mais incrível é que confiamos, ás vezes mais no 
amigo virtual do q no real. Carinho pode sim vir 
por som de teclas digitando, através de monitor. 
Eu tenho amigos virtuais e vc tem?”33  
(ORKUT, 2012). 

 

Este fragmento retirado da comunidade “AMIGOS Virtuais não tem PREÇO!”, da 

rede de sociabilidade do Orkut, sintetiza de certa forma a essência das relações construídas 

através dos ambientes on-line. Conhecer um indivíduo virtualmente, e, posteriormente criar 

                                                           
33 Comunidade “AMIGOS Virtuais não tem PREÇO!”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=6591>. Acesso em 11 abr. 2012.  
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um vínculo de amizade com ele apenas por meio das páginas da internet é uma realidade 

bastante presente na sociedade do século XXI. São amizades34, namoros, afeições e 

intimidades que fazem do virtual um espaço único, próximo e diário para muitos internautas, 

enquanto que para outros sujeitos são locais distantes, extremamente desconhecidos, quando 

não ignorados. No entanto, como lembra o sociólogo Manuel Castells (2004, p. 325), “mesmo 

que você não se relacione com as redes, as redes vão relacionar-se consigo. Enquanto quiser 

continuar a viver em sociedade, neste tempo e neste lugar, terá que lidar com a sociedade em 

rede. Porque vivemos na Galáxia Internet.” 

Desconhecer a pessoa fisicamente, mas conhecê-la bem virtualmente é um atributo do 

espaço virtual. Como bem resume a mensagem mencionada anteriormente, da descrição da 

comunidade do Orkut “AMIGOS Virtuais não tem PREÇO!”, as conversas on-line podem 

durar longas horas, quando não um dia inteiro, sejam elas por chamadas de voz, vídeo ou 

mesmo mensagens textuais, nos diversos sites da internet que possibilitam esse contato 

virtual. São MSN35, blogs36, redes sociais37 (como o Orkut e o Facebook, os mais utilizados 

no Brasil) ou simplesmente salas de bate-papo38 nos variados sites que acabam 

complementando, em grande medida, os conhecidos encontros físicos.  

                                                           
34 Os estudos históricos, sociológicos e social-filosóficos da amizade são historicamente recentes. Segundo o 
filósofo Francisco Ortega (2009, p. 56), é somente “a partir dos anos 1970 que se pode constatar um interesse 
crescente por este fenômeno”, sendo que uma série de pesquisadores, como Maurice Blanchot, Michel Foucault, 
Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Felix Guattari e Jean-Luc Nancy tem se debruçado sobre a temática da 
amizade. Mas, qual o significado de amizade? Para Ortega (2009, p. 56-57), “A amizade constitui uma 
alternativa às velhas e rígidas formas de relações institucionalizadas, representando igualmente uma saída ao 
dilema entre uma saturação de relações, surgindo da dinâmica da modernização, e uma solidão ameaçadora.” 
Quanto ao ato de tornar-se amigo, como apresenta Anne Vincent-Buffault (1996, p. 230), este “não é somente 
partilha dos lugares de ajuda mútua e de solidariedade, nem tampouco concepção aristocrática da amizade a 
sonhar com os jardins de Epicuro; ele vem arrancar o pensamento do torpor por meio dos diálogos e das 
correspondências heterodoxas.” Na contemporaneidade, a amizade pode ser constituída como “uma forma de re-
traçar e re-inventar o político. Ante uma sociedade que limita e prescreve as formas de relacionamento, a 
amizade seria a experimentação de novas formas de sociabilidade”, conforme salienta Ortega (2009, p. 13).  
35 O MSN é um programa que foi lançado pelo Hotmail e que possibilita o envio e o recebimento de mensagens 
de texto de modo instantâneo, além de permitir que você converse com outro(s) internauta(s) através dos 
recursos de voz e de vídeo (videoconferência), podendo, ao mesmo tempo, enviar imagens e arquivos para 
outra(s) pessoa(s). 
36 O Blog, como conceitua Luiza Lobo “é uma abreviação de weblog, ou seja, diário de bordo da navegação da 
internet. [...] A comunicação no blog se dá numa rede de escritores e leitores que atuam simultaneamente sobre 
um número infinito de textos, rompendo o eixo da comunicação pessoal e inaugurando uma era de 
intercomunicação coletiva, simultânea e hipertextual.” (2007, p. 16). Os Blogs começaram a se difundir no Brasil 
a partir do ano de 2001, mas ficaram mais conhecidos um ano depois, “com a proliferação dos diários virtuais. 
Neles, prevalece a comunicação não só dialógica, como a hipertextualidade, numa verdadeira superpolifonia 
simultânea. Os blogs inovam com relação ao diário tradicional na forma de recepção de mensagens, através de 
caixa de comentários, bem como nos intermináveis links para outras páginas.” (LOBO, 2007, p. 22-23).  
37 As redes sociais, também conhecidas como redes de relacionamento, são nos dias de hoje “importantes 
instrumentos de participação e de mediação no diálogo social”, sendo que elas “propiciam o compartilhamento 
de ideias e de valores entre pessoas e organizações que possuam interesses e objetivos em comum.” 
(BARBOSA, CAPPI; TAVARES, 2010, p. 52).  
38 Também chamadas de chats.  
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Mas, afinal, o que é o virtual? Uma palavra intensamente utilizada no século XXI, mas 

bastante controversa, o virtual possui variados significados e concepções, alguns deles 

ambíguos e equivocados. O termo virtual, inversamente ao que se pensa, não surgiu no 

decorrer do século XX, mas sim no começo do XVIII, no campo da óptica, como um meio de 

descrever a imagem refratada e refletida de um dado objeto. Já no século XIX, “os físicos 

criam o conceito de velocidade virtual (momento virtual) de partículas”, como aponta André 

Lemos (2008, p. 159). No século XX, segundo Lemos, o conceito de virtual, na informática, 

trouxe motes relativos à desrealização da experiência, como também o receio da perda de 

contato com o mundo real, também chamado de espaço “off-line” 39.  

Para o filósofo Pierre Lévy (1996, p. 15), que vem discutindo a temática desde meados 

da década de 1990, o virtual é costumeiramente compreendido como uma falta do existir, da 

“ordem do ‘terás’, ou da ilusão, o que permite geralmente o uso de uma ironia fácil para 

evocar as diversas formas de virtualização.” Outra idéia que contradiz o significado da 

virtualidade, mas que é bastante difundida na atualidade é compreender o virtual como algo 

falso, irreal ou do mundo do imaginário. Com aponta Lévy, estes foram os sentidos que a 

mídia, em especial a televisão, divulgou nos últimos anos ou que ainda exibe no presente, mas 

deve-se lembrar, ao contrário, que a virtualidade “é a dinâmica mesma do mundo comum, é 

aquilo através do qual compartilhamos uma realidade. Longe de circunscrever o reino da 

mentira, o virtual é precisamente o modo de existência de que surgem tanto a verdade com a 

mentira.” (LÉVY, 1996, p. 148). 

Existe também, nesse mesmo sentido, a oposição entre o virtual e o real, que para 

Lévy é enganosa, apontando que, filosoficamente, o virtual não se caracteriza pela oposição 

ao real, mas sim ao atual, já que a  

 

virtualização pode ser definida como o movimento inverso da atualização. Consiste 
em uma passagem do atual ao virtual, em uma ‘elevação à potência’ da entidade 
considerada. A virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma 
realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de identidade, um 
deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto considerado: em vez de 
se definir principalmente por sua atualidade (uma ‘solução’), a entidade passa a 
encontrar sua consistência essencial num campo problemático. (LÉVY, 1996, p. 17-
18, grifo do autor).  

 

                                                           
39 O termo off-line significa não estar conectado à internet, diferente da expressão on-line, que representa o ato 
de estar conectado ao espaço virtual. No título deste trabalho, o termo off-line é utilizado metaforicamente, pois 
significa que a pessoa morreu (está “eternamente off-line”), mas que permaneceu “on-line” nas páginas da rede 
social do Orkut. 
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Presente na vida dos indivíduos do século XXI, essa virtualização interliga variados 

tempos, espaços e gerações, sendo que uma mãe que vive no Brasil pode conectar-se 

instantaneamente com seu filho que está passeando ou trabalhando no Japão, apesar de 

estarem na realidade distantes fisicamente e geograficamente. O mundo virtual tornou-se 

então um meio de manter em contato os laços de parentesco e de amizade que estão à 

distância, através de e-mails, salas de bate-papo, blogs e redes sociais. E os indivíduos, a 

partir do momento em que se virtualizam, transformam-se em “‘não-presentes’, se 

desterritorializam. Uma espécie de desengate os separa do espaço físico ou geográfico 

ordinários e da temporalidade do relógio e do calendário.” (LÉVY, 1996, p. 20).  

As relações virtuais se fazem constantes nos ambientes on-line, de modo que o tempo 

empregado nesses espaços virtuais é, em muitos casos, superior ao decorrido no mundo 

“real”, em especial entre os jovens, que costumam passar horas do seu dia em frente à tela do 

computador, navegando em sites das mais variadas modalidades. Conforme salienta Zygmunt 

Bauman (2011, p. 25), o tempo gasto pela “geração eletrônica40” no universo virtual é 

crescente, quando comparado ao tempo passado no mundo “real”, e para o sociólogo, esse 

fato se explica pela facilidade que a internet propõe, já que ela “incentiva e inclusive impõe o 

exercício incessante da reinvenção – numa extensão inalcançável na vida off-line.”  

Antes do surgimento da internet, e, sobretudo das redes virtuais de sociabilidade, já se 

idealizava conhecer as pessoas virtualmente e poder relacionar-se sem um contato físico, 

como através das cartas e dos telefonemas, de forma que muitos indivíduos se conheciam 

através desses meios, ocorrendo inclusive namoros, casamentos e amizades através das cartas 

e das ligações telefônicas. Mas foi com o mundo on-line, que as relações entre os indivíduos 

facilitaram-se41, e, consequentemente, multiplicaram-se, como os namoros e amizades 

virtuais, chegando muitas vezes a centenas de novos amigos on-line, tendo em vista que a 

                                                           
40 Percebem-se diversificadas mudanças geracionais nas últimas décadas do século XX, e início do XXI, 
especialmente a relação dos indivíduos com as tecnologias. Como sintetiza André Lemos, a geração da década 
de 1980 “viu surgir o walkman, a MTV, os jogos eletrônicos, os videotextos... A geração da década de 90 já está 
acostumada ao multimídia, à realidade virtual e às redes planetárias telemáticas. A geração X, do caos (Ruskoff), 
encontra-se inserida na sociedade de simulação, das imagens de síntese e da informação generalizada. Esta 
geração não é mais literária, individual e racionalista, como a cultura enciclopédica dos livros. A nova geração 
eletrônica é simultânea, como diz McLuhan, presenteísta, tribal e estética, como afirma Maffesoli e é seu próprio 
simulacro, como explica Baudrillard.” (LEMOS, 2008, p. 259-260). Enfim, foi principalmente a partir de 
meados da década de 1990, que a nova geração se habituou à internet e às relações e contatos virtuais.  
41 Um dos aspectos mais positivos do mundo virtual é a facilidade de conhecer novas pessoas sem precisar sair 
do espaço doméstico ou do trabalho, utilizando apenas alguns instrumentos, como os computadores ou celulares, 
além de uma conexão virtual. Como enfatiza Manuel Castells (2004, p. 16-17), a internet caracteriza-se como 
um meio de comunicação “que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos para muitos em tempo 
encolhido e a uma escala global.” 
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internet teve um impacto de amplitude nessas comunicações virtuais, já que por meio dela 

acelerou-se a compreensão espaço/tempo.  

Para muitos internautas, as amizades virtuais são fortes, duradouras e intensas como as 

físicas, conforme exposto nas comunidades “Amigos Virtuais” e “Eu tenho Amigos Virtuais”, 

da rede de sociabilidade do Orkut:  

 

A distância nos separa. 
Nunca nos encontramos pessoalmente.. 
Mas mesmo assim eu confio em você, nossa amizade é verdadeira e  
espero que seja eterna. Pois amizade virtual existe, e pode ser sincera  
assim como os amigos que estão próximos a nós. 
Você já fez algum amigo através da internet?  
Eu também42. (ORKUT, 2012).  
 
Comu p tds q tem amigos virtuais e tbm p tds aqueles  
que são fiéis aos amigos na net. 
Meu Amigo Virtual (Agata Vanessa Matos) 
Meu amigo virtual é diferente... 
Ele ñ olha nos meus olhos, 
Ele vê meu s2... 
Ele ñ percebe as minhas lágrimas 
Percebe o momento de me confortar 
Ele ñ sorri, ele me faz sorrir... 
Vc ñ sabe... mas te procuro todas as noites . 
Fico feliz qdo vc vem... 
Olho para vc, na expectativa de um sorriso... 
Ñ me importa se vens através de telas... 
Apenas suas palavras são firmes... 
Vc consegue me fazer acreditar. 
Talvez vc ñ saiba, mas quando me falas... qdo brinca comigo... 
Qdo me escutas...qando me amas... 
Exerce a nobre tarefa de um amigo REAL. 
Escuto seu sorriso, através do sons do teclado. 
Ouço teu coração através do meu coração, 
Sinto tua alegria através da minha alegria... 
Nunca deixe de vir... 
Só conhece a importância dos verdadeiros amigos 
Qdo começamos a perceber sua ausência  
Qdo chamamos por todos, E somente ele vem...43 (ORKUT, 2012) 

 

 

De acordo com Pierre Lévy (1999, p. 128-129), relacionar-se com outros internautas 

através das páginas da internet é exatamente como no mundo off-line, quando as pessoas 

encontram-se para conversar e se divertir, sendo que para os participantes desses espaços 

virtuais, os demais membros on-line “são os mais humanos possíveis, pois seus estilos de 

                                                           
42 Comunidade “Amigos Virtuais”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=35611802>. Acesso em 11 abr. 2012.  
43 Comunidade “Eu tenho Amigos Virtuais”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=1280816&fr=1&fr=1>. Acesso em 11 abr. 2012.  
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escrita, suas zonas de competências, suas eventuais tomadas de posição obviamente deixam 

transparecer suas personalidades.” Sabe-se então que por meio do espaço virtual, os 

internautas podem expressar sua dor, seus sentimentos, sua alegria, seus ressentimentos e 

rompimentos, visto que “ao contrário do que muitos pensam, os usuários da internet não estão 

sempre frios.” (LOBO, 2007, p. 25). 

Porém, para muitos internautas e pesquisadores do mundo virtual, criam-se também a 

partir da internet laços fracos (conforme caricatura presente na Imagem 6), que são, inclusive, 

em muitos casos, demasiadamente complicados de manter no mundo off-line, como indica 

Manuel Castells (2005, p. 276). Assim, muitos desses laços e vínculos criados no mundo 

virtual são, muitas vezes, fragilizados ou acabam enfraquecendo-se em pouco tempo, como as 

amizades “instantâneas” e os momentâneos namoros on-line. Além desses novos vínculos 

criados através da internet, sejam eles fracos ou fortes, conforme destacado acima, o espaço 

virtual também pode promover uma continuidade e permanência dos laços fortes 

anteriormente criados no espaço físico - nas relações off-line, possibilitando um contato mais 

frequente com antigos amigos ou parentes.  

 

Imagem 6 - Caricatura da amizade virtual no Facebook 
 

 
 

Fonte: FACEBOOK (2012) 
 

E quanto aos laços criados e estabelecidos fisicamente? Como lembra Bauman (2011, 

p. 23), o espaço off-line tenta inversamente fortalecer os vínculos, tanto os novos quanto os 
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antigos, e ao mesmo tempo limita a quantidade de contatos à medida que esses são ampliados 

e aprofundados. Em muitos contatos off-line, costuma-se ou costumava-se passar horas do dia 

conversando e relacionando-se face a face, durante meses, anos, quando não décadas de 

amizades ou namoros.  

Essas longas e constantes conversas com os amigos dentro de casa ou os encontros 

realizados nos shopping e nas praças da cidade podem agora ser complementados, em grande 

medida, pelas relações virtuais, como os recados enviados para um perfil pessoal na rede 

social do Orkut, ou as mensagens de voz e vídeo compartilhadas em uma sala de bate-papo. 

Tais relações virtuais, conforme completa Bauman, contam com várias ferramentas 

tecnológicas facilitadoras, como as “teclas de ‘excluir’ e ‘remover spams’ que protegem 

contra as consequências inconvenientes (e principalmente consumidoras de tempo) da 

interação mais profunda.” (BAUMAN, 2011, p. 23). Isto não quer dizer, no entanto, que as 

interações on-line são levianas e superficiais.  

Nas últimas décadas, uma série de pesquisas e trabalhos elaborados por sociólogos 

urbanos apontam que as redes virtuais vêm realmente complementando, quando não 

substituindo, os lugares off-line, tanto nas grandes cidades como nas zonas mais periféricas, 

como destaca o sociólogo Manuel Castells. Todavia, como bem reforça, isso “não quer dizer 

que a sociabilidade baseada no lugar tenha desaparecido por completo, mas obviamente vem 

alterando-se profundamente com o transcorrer do século XXI.” (CASTELLS, 2004, p. 156).  

Nesse sentido, André Lemos (2008, p. 12) destaca que da flânerie do poeta urbano à 

ciber-flânerie eletrônica do internauta não existe muita diferença. Portanto, andar pela cidade 

e navegar em um site da internet é um meio de deixar marcas e imprimir traços:  

 

Trata-se de um mesmo processo de meta-construção das estruturas (urbana e 
tecnológica – o ciberespaço). Vagar pela cidade e clicar em sites na internet é, assim, 
‘escrever lendo’, é deixar marcas a partir de mapas dados, é imprimir um traço no 
espaço, ao mesmo tempo maleáveis e inflexivo do quotidiano. 
O flâneur, como o navegador de hipertextos eletrônicos, é esse personagem para 
quem o andar não é necessariamente intencional ou objetivo. Ele torna-se 
observador que olha sem julgar, que busca a imersão e não a compreensão. 
(LEMOS, 2008, p. 12).  

 

Além das transformações espaciais - do espaço off-line para o on-line, a internet 

também alterou profundamente a noção temporal, tendo em vista que o tempo pode sumir no 

ciberespaço44, sendo que as experiências já vividas do passado, as que se vive no presente e 

                                                           
44 Para Pierre Lévy, ciberespaço é um “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 
computadores e das memórias dos computadores.” (1999, p. 92, grifo do autor). Ainda, segundo Lévy, o termo 
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aquelas que se espera viver no futuro podem aparecer vinculadas em uma página virtual. 

Segundo Manuel Castells (2006, p. 462), o novo sistema de comunicação transforma 

radicalmente o espaço e o tempo, que são “as dimensões fundamentais da vida humana. 

Localidades ficam despojadas de seu sentido cultural, histórico e geográfico e reintegram-se 

em redes funcionais ou em colagens de margens, ocasionando um espaço de fluxos que 

substitui o espaço de lugares.”  

Tais transformações começaram a aparecer a partir de 1969, com a criação da 

internet45, que foi desenvolvida por meio do intercâmbio de diferentes âmbitos, interligando 

ao mesmo tempo a pesquisa universitária, a ciência, os programas de pesquisas militares nos 

Estados Unidos e a contracultura radical libertária, uma combinação que para Castells (2005, 

p. 257) é extremamente curiosa. Mas, no Brasil a internet surgiu apenas vinte anos mais tarde, 

em 1989,  

 

na sua forma embrionária, interligando quatro computadores em grandes centros de 
pesquisa norte-americanos. As iniciativas de integrar o país à rede mundial de 
computadores partiram de fundações ligadas à pesquisa que viam crescer a 
necessidade de intensificar os contatos entre nossos pesquisadores e as instituições 
científicas estrangeiras. A criação da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) em 1992 
organizou e ampliou o acesso à Internet para que, em 1995, fosse liberada a 
operação comercial da rede no Brasil. (MÁXIMO, 2010a, p. 146) 

 

Em suma, após a metade do século XX, com o surgimento da internet, mas 

principalmente a partir da década de 1990, com a Word Wide Web46, o cotidiano dos 

indivíduos, sobretudo dos internautas, alterou-se significativamente. Com ela, o sujeito 

conectado, fixado em qualquer lugar do planeta, pode trocar dados com outro internauta, 

                                                                                                                                                                                     

“ciberespaço” foi inventado no ano de 1984 por William Gibson, no seu romance de ficção científica 
Neuromante. Nesse trabalho, a palavra designava “o universo das redes digitais, descrito como campos de 
batalha entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural.” (LÉVY, 1999, 
p. 92). 
45 Importante salientar que o computador já havia sido criado há mais de duas décadas, no ano de 1945, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos. Os primeiros computadores eram calculadoras programáveis capazes de 
armazenar os programas, sendo que durante muito tempo ficaram reservados aos militares, somente para 
cálculos científicos, de modo que o seu uso civil disseminou-se durante os anos de 1960. (LÉVY, 1999, p. 31). 
Quanto à internet, mesmo tendo sido criada no final da década de 1960, até meados dos anos 80 e 90, seu uso 
permaneceu restrito, pois dependia da ampliação de acesso a computadores domésticos e da melhoria da 
tecnologia de comunicação em rede.  
46 Até meados da década de 1990, muitas eram as dificuldades para se utilizar os sites da internet, de forma que a 
“capacidade de transmissão de gráficos era muito limitada, e era dificílimo localizar e receber informações.” 
(CASTELLS, 2006, p. 87-88). Contudo, após a criação do novo aplicativo, o WWW (Word Wide Web), o acesso 
dos usuários da internet e suas buscas por informações foram intensamente facilitados, como apresenta Manuel 
Castells (2006, p. 87-88). Tal aplicativo, também chamado somente por Web, desenvolveu-se nos laboratórios do 
CERN, em Genebra, sendo que atualmente o seu desenvolvimento é supervisionado pelo World Wide Web 
Consortium. De modo simplificado, o WWW ou Web pode ser descrito “como um sistema de hipermídia para a 
recuperação de informações através da Internet.” (COSTA, 1999, p. 259). 
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como enviar informações e receber notícias momentaneamente, ou seja, a internet é “uma 

extensão da vida tal como é, em todas as suas dimensões e modalidades.” (CASTELLS, 2004, 

p. 147). Como enfatizam Peter Burke e Asa Briggs (2006, p. 300), a internet trouxe consigo 

surpresas, além de desafiar previsões, de modo que semelhante à mídia e pela mídia, vem 

oferecendo informações, entretenimento, mas também educação, ressaltando que a internet 

“era o equivalente, nas comunicações, à ‘fronteira desbravada no Oeste’.”  

Com a interface da Word Wide Web e a intensificação da web 2.047, a partir do final do 

século XX, os internautas passaram a buscar no espaço virtual mais interação, velocidade e 

instantaneidade, sendo que os sites de encontro, bate-papo, relacionamento e jogos virtuais 

tornaram-se os preferidos e mais acessados pelos internautas. Alguns desses sites da web 2.0 

tornaram-se verdadeiras aldeias tradicionais “onde todos se conhecem e se relacionam, trocam 

experiências e sabem de tudo o que está acontecendo em seu pequeno mundo e a todo 

instante, da mesma forma tende-se a transformar a Word Wide Web em algo próximo a uma 

gigantesca ‘aldeia global’.” (CABRAL FILHO; COUTINHO, 2009, p. 84-85). Essa fase da 

Web 2.0 é, para Pierre Lévy, a terceira camada da internet, chamada por ele de camada da 

web, ressaltando a importância do sistema de endereçamento das páginas virtuais, que “é a 

emergência da nova esfera mundial, hypertextual e multimídia a partir da metade dos anos 90 

do século XX.” (LÉVY, 2010, p. 15-16).  

Comparando os internautas da web tradicional com o da web 2.0, percebem-se 

mudanças significativas. Os internautas da web tradicional, encontrados aproximadamente até 

o início da década de 1990, ao buscar “alguma informação e, tendo atendido sua necessidade, 

não interferem no conteúdo dos sites e portais por ele visitados [...] as oportunidades de 

produção de conteúdo são bem restritas neste ambiente que marcou o início da internet 

comercial no início dos anos 90”, segundo descrevem Adilson Cabral Filho e Guttemberg 

Coutinho (2009, p. 83).  

Inversamente, o usuário da web 2.0 interage muito mais com a internet, podendo 

inclusive tornar-se inventor de ferramentas virtuais, como os hiperlinks de compartilhamento 

de dados, que abrem ou carregam informações instantaneamente em apenas alguns segundos. 

                                                           
47 O termo Web. 2.0 foi cunhado em 2004, por “Tim O’Reilly para diferenciar a primeira fase do 
desenvolvimento do ciberespaço, com as páginas da Internet mais estáticas, para a fase atual, onde diversas 
ferramentas e novas funcionalidades foram adicionadas aos websites, fazendo-os mais abertos e participativos.” 
(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 38, grifo do autor). Deve-se lembrar, no entanto, que inversamente ao que se pensa, 
as transformações ocorridas com as transições da “Web 1.0 para a 2.0, não estão no campo das tecnologias 
utilizadas, mas na forma de como se utilizam, sejam elas novas ou antigas. As rupturas não se limitam a 
recursos, mas à tendências de circulação de conteúdo proposta pelo ideário da nova Web”, conforme salientam 
Adilson Cabral Filho e Guttemberg Coutinho (2009, p. 82).  
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E caso o internauta não se interesse pelos dados que o hiperlink lhe trouxe, basta clicar em 

outros e buscar novas informações. Essas são para Cabral Filho e Coutinho (2009, p. 91) 

características do momento histórico em que se vive, denominado por eles de “tempo 

pontual”, visto que nesse novo ritmo de vida não existe, no geral, uma preocupação “em 

aprofundar o conhecimento, contentando-se com a superficialidade de seus fragmentos.” Tais 

autores exemplificam esse novo ritmo de vida da superficialidade por meio da enciclopédia 

virtual Wikipédia48, que foi criada no ano de 2001 pelo norte-americano James Wales, um dos 

site de dados mais difundidos e acessados do mundo. 

Esses internautas da web 2.0 se acostumaram com a rapidez do mundo virtual em 

frente aos seus olhos, porém, devido às fragilidades e limitações tecnológicas do final do 

século XX e início do XXI, que não permitiram amplos progressos, provocou-se uma 

otimização da web, como a evolução dos softwares. Com isso, gerou-se “uma demanda de 

desenvolvimento de aplicações para a internet que pudesse possibilitar um maior dinamismo 

tanto para o usuário como para desenvolvedores e divulgadores”, conforme destacam Cabral 

Filho e Coutinho (2009, p. 83).  

Entre os dispositivos mais utilizados da internet está o correio eletrônico, também 

conhecido como e-mail49. Anos após sua criação, em especial a partir das décadas de 1980 e 

1990, ocorreu uma explosão de mensagens planetárias, de forma que o fluxo de dados 

transmitidos pelo e-mail foi e continua intenso, como acrescenta Lemos (2008, p. 147). E-

mail profissional ou pessoal, este é um meio de comunicação escrita utilizado para variados 

fins, ainda muito utilizado como uma forma de contato entre pessoas que estão distantes 

fisicamente, como, por exemplo, pessoas que migraram para o exterior e deixaram parte de 

seus pertences, familiares e amigos na terra de origem. Ao mesmo tempo, o e-mail é 

expressamente utilizado com objetivos profissionais, sendo que através dele se podem enviar 

documentos e anexar arquivos instantaneamente para uma lista de contatos, podendo um e-

mail ser enviado para quantas pessoas desejar-se. 

Aliado então a essa oferta de informações, ao entretenimento e também a educação, 

percebe-se que a internet estimula muitos indivíduos à leitura, de modo que jornais, 

                                                           
48 Para saber mais sobre a enciclopédia virtual Wikipédia ver: <www.wikipedia.org.br/>. Acesso em: 14 abr. 
2012.  
49 O e-mail, ou correio eletrônico, refere-se a um endereço eletrônico/caixa postal que serve “para trocar 
mensagens pela Internet. Normalmente, a fórmula de um endereço de e-mail é: ‘nome’+ @ + ‘nome do 
domínio’. Para enviar qualquer mensagem para um determinado usuário, é necessário escrever o endereço 
eletrônico dele.” (BALBONI, 2008, p. 350). O e-mail foi o serviço mais utilizado da internet nas últimas 
décadas, e ainda o é nos dias atuais. Segundo, Delia Crovi Druetta (2009, p. 42), o correio eletrônico representa 
mais de “85% do uso da internet, e a maior parte desse volume de correio eletrônico está relacionado com o 
trabalho, com tarefas específicas e com relações entre familiares e amigos na vida real.” 
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enciclopédias, livros e revistas anteriormente acessados apenas fisicamente dobraram seu 

número de leitores, quando disponíveis no formato on-line50. Néstor García Canclini (2008, p. 

54) elucida tal fato através de povoados que antes não tinham oportunidade de conhecer 

muitos livros, jornais e revistas, devido à falta de bibliotecas ou mesmo livrarias em suas 

regiões. Destaca, com isso, que ser internauta expande e muito as possibilidades para as 

pessoas serem leitoras, e também espectadoras, já que muitos indivíduos não têm a 

oportunidade de participarem de um show, ou mesmo assistir um filme em uma sala de 

cinema, enquanto que virtualmente as facilidades são maiores, podendo um internauta ver um 

filme ou um show no formato on-line, apenas através de um clique.  

Néstor Canclini também salienta que atualmente, em alguns países da América Latina, 

como na Colômbia e no México, é grande o número de internautas que utilizam a internet 

como um espaço de leitura e também de escrita, em especial os jovens entre 12 e 17 anos, que 

costumam passar mais de duas horas diárias em frente às telas de computador. No entanto, 

acrescenta que a leitura nas páginas da internet não substitui completamente a leitura 

tradicional no suporte de papel, como os jornais, as revistas e os livros, mas sim, é um meio 

de complementá-la (CANCLINI, 2008, p. 57).  

Além da escrita e da leitura, a internet também se tornou importante na criação e 

manutenção de laços e nas interações entre os indivíduos, conforme já mencionado 

anteriormente. Em seguida ao surgimento da internet, com a formação das comunidades 

virtuais, nos seus “primórdios” da década de 1970, com os primeiros BBSs51, e mais 

intensamente no final do século XX, com as redes virtuais, a sociabilidade e os laços on-line 

entre os internautas foram mais intensos e visíveis. Essas sociabilidades virtuais se 

caracterizam, segundo o historiador Pedro Eurico Rodrigues (2012, p. 56) como “relações que 

os indivíduos mantêm entre si e que, espontaneamente ou não, geram regras e atitudes 

esperadas, formam comportamentos e condutas.”  

Todavia, em que consiste a sociedade e como se caracterizam as relações de 

sociabilidade? De acordo com Norbert Elias (1994, p. 63-67),  

 

[...] somos todos nós; é um grande número de pessoas reunidas. Mas um bom 
número de pessoas reunidas na Índia e na China forma um tipo de sociedade 
diferente da encontrada na América ou na Grã-Bretanha; a sociedade composta por 

                                                           
50 Importante ressaltar, nesse sentido, que o primeiro jornal do mundo a oferecer os serviços on-line foi o The 
New York Times, já no ano de 1970 (NICOLA, 2004, p. 153).  
51 Os BBSs ou Bulletin Board System surgiram em 1978, e são “como redes independentes que unem, pela linha 
telefônica e através de um modem, computadores. Eles permitem criar, rapidamente, diferentes formas de 
associação social de proximidade.” (LEMOS, 2008, p. 149). 
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muitos indivíduos na Europa do século XII era diferente da encontrada nos séculos 
XVI ou XX. E, embora todas essas sociedades certamente tenham consistido e 
consistam em nada além de muitos indivíduos, é claro que a mudança de uma forma 
de convívio para outra não foi planejada por nenhum deles. Pelo menos, é 
impossível constatar que qualquer pessoa dos séculos XII ou mesmo XVI tenha 
trabalhado deliberadamente pelas sociedades de nossos dias, que assumem a forma 
de Estados nacionais altamente industrializados.  
[...] temos uma certa idéia tradicional do que somos como indivíduos. E temos uma 
noção mais ou menos distinta do que queremos dizer ao pronunciar o termo 
‘sociedade’. Mas essas duas idéias – a consciência que temos de nós como sociedade 
de um lado, e como indivíduos, de outro - nunca chegam, a coalescer inteiramente. 
Sem dúvida temos consciência, ao mesmo tempo, de que esse abismo entre os 
indivíduos e a sociedade não existe na realidade. Toda sociedade humana consiste 
em indivíduos distintos e todo indivíduo humano só se humaniza ao aprender a agir 
falar e sentir no convívio com outros. A sociedade sem os indivíduos ou o indivíduo 
sem a sociedade é um absurdo. Mas, quando tentamos reconstruir no pensamento 
aquilo que vivenciamos cotidianamente é constante aparecerem lacunas e falhas em 
nosso fluxo de pensamento, como num quebra-cabeça cujas peças se recusassem a 
compor uma imagem completa. 

 

Quanto às relações de sociabilidade virtual, contemporaneamente, com a evolução das 

primeiras comunidades on-line, como as listas eletrônicas52 e os newsgroups53, para as atuais 

redes de sociabilidade, exemplificadas pelo Orkut e Facebook, muitas foram as 

transformações. Mas, o objetivo e o espírito destas comunidades virtuais permaneceram, em 

linhas gerais, quase que os mesmos: “ampliar as formas de relação entre as pessoas, 

modificando a esfera pública”, conforme apresentam André Lemos e Pierre Lévy (2010, p. 

106).  

Contudo, o que são essas comunidades virtuais? As comunidades virtuais são 

conceituadas, desde o seu surgimento, nas últimas décadas do século XX, de diversas formas, 

sendo que alguns pesquisadores destacam seus pontos negativos, como o isolamento social, 

enquanto que outros salientam somente suas contribuições para a sociedade contemporânea.  

Para Raquel Recuero (2010, p. 146), o conceito de comunidade virtual é bastante 

amplo, todavia caracteriza-se como uma forma de “explicar os agrupamentos sociais surgidos 

no ciberespaço. Trata-se de uma forma de tentar entender a mudança da sociabilidade, 

caracterizada pela existência de um grupo social que interage, através da comunicação 

                                                           
52 As listas eletrônicas são ambientes on-line de sociabilidade, onde os internautas discutem variados assuntos de 
seu interesse, podendo ser de variados âmbitos, como de discussões científicas, acadêmicas, esportivas ou de 
saúde. De acordo com Maria Elisa Máximo (2010a, p. 147), que pesquisou durante alguns anos a lista eletrônica 
de discussão Cibercultura, algumas listas “se caracterizavam pelo intenso envio de propagandas e anúncios 
científicos (anúncios de congressos, simpósios, lançamentos de livros, call for papers, etc.), em outras as 
interações entre seus usuários mostravam-se constantes, evidenciando a existência de códigos de sociabilidade 
que apontavam para a formação de grupos sociais nesses espaços.” 
53 Segundo Carlos Irineu da Costa (1999, p. 258), os newsgroups se caracterizam pela “transposição para a 
Internet da funcionalidade dos antigos BBSs. [...] Cada um deles tem um assunto específico, indo desde temas 
bastante técnicos (aplicações da inteligência artificial à pesquisa médica) até temas genéricos (racismo) ou 
menos ‘profundos’ (grupos dedicados a um artista pop específico, por exemplo).” 
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mediada por computador.” Já o filósofo Pierre Lévy (1999, p. 127) acrescenta outras questões, 

propondo que uma comunidade virtual “é construída sobre as afinidades de interesses, de 

conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso 

independente das proximidades geográficas e das filiações institucionais.” 

Segundo André Lemos e Pierre Lévy (2010, p. 101), as comunidades e redes sociais 

on-line são consideradas um dos maiores acontecimentos dos últimos anos, com sua nova 

forma de “fazer sociedade”. Atualmente, pode-se mencionar uma infinidade de comunidades 

virtuais, como por exemplo, os newsgroups, blogs, ICQ54, softwares sociais, como o Orkut e o 

Facebook, além dos jogos eletrônicos coletivos55, das listas eletrônicas de discussão e dos 

mundos virtuais multiparticipantes, como o Second Life56. Tais comunidades virtuais “têm um 

desenvolvimento espetacular, particularmente entre as jovens gerações”, de modo que essas 

comunidades virtuais são, de forma simplificada, grupos “de pessoas que estão em relação por 

intermédio do ciberespaço.” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 101).  

Nas comunidades virtuais do século XXI, são encontrados tantos os espaços de 

mensagens instantâneas, onde se pode conversar com o outro em tempo real, como também 

aqueles ambientes que não se “exige a presença instantânea do usuário, onde ele participa 

quando sente vontade, de acordo com os assuntos de seu interesse, como o Orkut”, conforme 

apresentam Cabral Filho e Coutinho (2009, p. 88-89). Nessas redes sociais, você pode criar 

um perfil, conhecer novas pessoas, conversar sobre temas do seu interesse e divulgar e expor 

sua vida - seja ela verdadeira ou falsa57, sendo que os blogs foram os primeiros sites 

relacionados com os conteúdos pessoais, como as páginas de exposição da própria vida 

(CABRAL FILHO; COUTINHO, 2009, p. 89). Importante salientar, nesse sentido, que a 

                                                           
54 A sigla ICQ está relacionada com a expressão no inglês “I seek you”, que tem como significado “eu procuro 
você”. O ICQ é um software que disseminou-se a partir de 1994, em Israel, “quando a empresa Mirabilis Inc. 
desenvolveu o aplicativo e o disponibilizou em seu site.” (NICOLA, 2004, p. 111-112). Em alguns anos, tornou-
se um dos ambientes on-line que mais fez sucesso no mundo. No ano de 2004, segundo Leani Budde, existiam 
160 milhões de usuários em todo o mundo, sendo que no Brasil “o sucesso do ICQ foi tamanho que o programa 
ganhou uma versão em português, incluindo um serviço de auxílio em vários idiomas.” (BUDDE, 2007, p. 94)  
55 Muitos dos jogos on-line utilizam os avatares, que são representações corporais, isto é, corpos virtuais 
presentes nas páginas da internet. Segundo Mário José Lopes Guimarães Jr. (2010, p. 50-51), “a primeira 
plataforma a empregar avatares foi Habitat, lançada em 1985 e utilizada numa rede de computadores 
Commodore”, mas foi somente a partir da plataforma The Palace que se atingiu “uma grande quantidade de 
público ‘leigo’. A plataforma proporciona a criação de ambientes bidimensionais em que os avatares podem 
circular, alterar tanto sua aparência, quanto, dentro de certos limites, o layout das ‘salas’ nas quais os ambientes 
são organizados.” (GUIMARÃES JR., 2010, p. 51-52). 
56 De acordo com Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p. 235), o Second Life é “um mundo virtual gráfico 
tridimensional desenvolvido pela Linden Labs e inaugurado em 2003.” Tal software “simula em alguns aspectos 
a vida real e social do ser humano em um ambiente virtual e tridimensional. Os usuários do software criam 
personagens para poder interagir com o ambiente virtual como se fosse um ambiente real, com pessoas, casas, 
carros etc.” (BALBONI, 2008, p. 353). 
57 Os conhecidos fakes.  
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escrita dos diários “não é mais um ato meramente solitário, mas passa a ser absolutamente 

gregário. Escreve-se para se dar a ver, um ato próximo ao exibicionismo”, como destaca 

Maria Teresa Cunha (2009, p. 257). Assim, conforme sintetiza a autora, em vez  

 

de subjetividades tipicamente modernas, construídas pelas ‘escritas de dentro’ no 
silêncio e na solidão do espaço privado (o diário pessoal escrito no quarto, em 
surdina, por exemplo), proliferam as ‘escritas de fora’ (os diários pessoais que são 
tornados públicos, pela exposição em rede, por exemplo), visando a captação dos 
olhares alheios em um mundo saturado de outros estímulos visuais. (CUNHA, 2009, 
p. 258). 

 

Tais comunidades virtuais se tornaram nos últimos anos extremamente conhecidas e 

populares entre os internautas, especialmente entre os mais jovens58. Contabilizando-se os 

números de usuários no mundo que acessam os sites dessas comunidades virtuais, apenas 

durante o mês de maio do ano de 2008, os dados sinalizaram 18,5 milhões de pessoas, sendo 

que tal número representa quase que 90% do total de indivíduos que acessam a internet 

mensalmente, segundo Lemos e Lévy (2010, p. 85-86).  

No Brasil, uma pesquisa realizada no ano de 2010, pelo “Comitê Gestor da Internet no 

Brasil”59, apontou que cerca de 72% dos internautas participam dessas variadas comunidades 

virtuais. Ainda, de acordo com os mesmo estudos, levantou-se que a participação de 

internautas brasileiros nessas comunidades virtuais cresceu significativamente 

 

nos últimos cinco anos no Brasil, entre 2005 e 2009. As séries históricas por tipo de 
atividades relacionadas à integração às redes sociais revelam que os sites de 
relacionamentos [principalmente o Orkut e o Facebook] são os principais 
responsáveis pela expansão das comunidades virtuais na Internet, passando de 22% 
dos internautas que utilizavam tais sites em 2005, para 67% em 2009, indicativo de 
uma taxa de crescimento agregada ao ano de 25%. Já as demais atividades 
relacionadas à participação em redes sociais, como criação e atualização de blogs, e 
participação em fóruns e em listas de discussão, apresentaram uma taxa de 
crescimento agregada ao ano de apenas 10%. (BARBOSA, CAPPI; TAVARES, 
2010, p. 57, grifos dos autores). 

                                                           
58 Atualmente, é raro encontrar algum adolescente sem participar dessas redes sociais, de forma que no Brasil, 
conforme lembram Lévy e Lemos (2010, p. 107), é difícil conhecer um internauta ativo que não tem ou teve um 
perfil pessoal na rede social do Orkut. Outro dado importante está relacionado ao tempo que o brasileiro 
disponibiliza para o mundo on-line, sobretudo os usuários mais jovens, sendo os internautas brasileiros “aqueles 
que ficam mais tempo on-line por mês e usam muito ferramentas da computação social”, conforme destaca 
André Lemos (2010, p. 23). Segundo Cabral Filho e Coutinho (2009, p. 86) no mês de março de 2006 observou-
se, no Brasil, um crescimento do uso da internet nas residências quando comparado aos meses do ano anterior, 
estando tal crescimento ligado estritamente às comunidades virtuais, como os blogs e o Orkut, sendo que o 
tempo de uso diário na internet atingiu, nesse mesmo mês, 3h46min, mais do que o dobro constatado no ano de 
2005, que era de 1h47min. 
59 O Comitê Gestor da Internet é um grupo “composto por membros do governo, do setor empresarial, do 
terceiro setor e da comunidade acadêmica, o CGI coordena e integra todas as iniciativas de serviço de internet no 
Brasil, envolvendo a implantação, administração e uso da rede.” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 
233) 
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A mesma pesquisa destacou que no ano de 2009, as regiões do nordeste e norte do país 

eram as que apresentavam maiores números de internautas participantes dos sites de 

relacionamento, com 80% e 71% respectivamente, deixando para trás as regiões sudeste, sul e 

centro-oeste, que são aquelas com maior concentração de uso da internet no Brasil, como se 

discutirá a seguir.  

Outras informações importantes destacadas pelos estudos foram os perfis dos usuários 

brasileiros das comunidades virtuais. Entre os dados coletados está a faixa etária, verificando-

se “que [no ano de 2009] os internautas com idades entre 16 e 24 anos representam o maior 

percentual (84%) de integrantes dessas redes, seguidos imediatamente pelos internautas com 

idades entre 10 e 15 anos (76%).”60 (BARBOSA, CAPPI; TAVARES, 2010, p. 55). 

Considerando-se a classe social destes internautas brasileiros, a pesquisa levantou que as 

comunidades virtuais são mais expressivas nas classes populares, como nas classes D e E, 

com 73% dos usuários, sendo que essa “proporção vem caindo, se considerarmos as classes 

de mais alta renda. Na classe C, a proporção é de 72%, na classe B, 69% e a classe A 

registrou a proporção mais baixa: 67%.”61 (BARBOSA, CAPPI; TAVARES, 2010, p. 55). 

Mas, o que torna as comunidades virtuais tão populares e acessadas? As motivações 

são múltiplas, contudo a principal razão é o contato facilitado com o outro, seja amigo, 

conhecido, parente ou namorado, além de ser um ambiente que costuma possibilitar variadas 

interações, como incluir fotografias pessoais, vídeos favoritos, músicas de sua preferência, e 

enviar recados e mensagens instantâneas. Através dessas comunidades virtuais, um indivíduo 

pode conservar seus vínculos pessoais e fazer novas amizades, que podem transpor do mundo 

on-line ao off-line, ou seja, passar dos encontros virtuais aos físicos. Nessas comunidades, as 

pessoas podem igualmente reencontrar antigos amigos que foram “esquecidos” no transcorrer 

                                                           
60 Já no ano de 2010, outra pesquisa realizada pelo mesmo Comitê Gestor da Internet no Brasil apontou uma 
diferença em relação à faixa etária, sendo que “82% dos internautas mais jovens, na faixa de 16 a 24 anos, 
participam de alguma rede social, uma diferença considerável de 12 pontos percentuais para os internautas entre 
25 e 34 anos (70%). Entre a população com idade acima de 65 anos, apenas 45% fazem uso de redes sociais.” 
(BARBOSA, 2011, p. 161). Quando ao local do país com mais internautas participantes das redes sociais, no ano 
de 2010 o nordeste continuou em destaque, “alcançando a marca de 75% de internautas que fazem uso de redes 
sociais, seguido pelas regiões Sul (70%), Centro-Oeste (70%), Norte (68%) e Sudeste (67%).” (BARBOSA, 
2011, p. 161). Assim, percebe-se uma variação entre os anos de 2009 e 2010, visto que no ano de 2009 o norte 
do país estava em segundo lugar, com seus 71%, no entanto, em 2010 caiu para quarto, com 68%, ficando atrás 
das regiões norte, sul e centro-oeste. 
61 Segundo Alexandre Barbosa, Juliano Cappi e Robson Tavares (2010, p. 56), um dos motivadores para as 
classes populares estarem nos primeiros lugares é a facilidades de interagir com os aplicativos das comunidades 
virtuais, em especial os aplicativos presentes nos sites de relacionamento, como o Orkut e o Facebook. Portanto, 
os “internautas que dão o primeiro passo e se aventuram a usá-los por conta própria, rapidamente desenvolvem 
as habilidades para o uso efetivo dessas ferramentas e se sentem estimulados com seu próprio progresso.” (2010, 
p. 56).  
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dos anos, contribuindo então para tornar mais forte as interações que já existiam no mundo 

off-line.  

Outra razão para o grande sucesso das comunidades virtuais são suas ferramentas 

gratuitas e de fácil acesso, de modo que um internauta pode atualmente criar um perfil pessoal 

na rede social do Orkut, sem despesas e em apenas alguns minutos, não precisando ter muitas 

habilidades e domínio das ferramentas da web.  

Além disso, tais comunidades virtuais possuem um fator preponderante para o sucesso 

e a aceitação de parte dos internautas ativos: o ato de tornar-se conhecido e popular na rede. 

Muitos dos usuários dessas redes sociais querem ficar conhecidos, serem lembrados, 

mencionados, fotografados, suas vidas especuladas ou simplesmente aparecer nas páginas do 

outro, como no perfil pessoal de um amigo do Orkut. Com isso, o indivíduo aparecendo nas 

páginas de outras pessoas, através de fotos, vídeos ou apenas ter seu nome mencionado, mais 

internautas vão lhes conhecer, sendo que estes podem futuramente fazer parte de sua rede de 

amizade. E, para Paula Sibilia (2008, p. 262), a busca repentina de visibilidade e essa 

“ambição de fazer do próprio eu um espetáculo, pode ser também uma tentativa mais ou 

menos desesperada de satisfazer um velho desejo humano, demasiadamente humano: 

afugentar os fantasmas da solidão.” 

Percebe-se então que “o universo das mídias (o espaço público) infla e se diversifica. 

Cada vez mais os sítios web que difundem informação se multiplicam e aumentam a massa de 

pessoas que podem efetivamente tornar-se, senão universalmente célebre, ao menos 

‘conhecidas’ em certo ambiente”, como delineiam Lemos e Lévy (2010, p. 82). Tais fatos 

podem ser constatados em algumas das atuais comunidades virtuais, como na rede social do 

Orkut e do Facebook, onde incluir novos amigos e ter uma grande rede de amizade pode 

resultar na sua popularidade no mundo off-line, como no bairro, no trabalho, na escola ou na 

universidade.  

Porém, a utilização dessas comunidades virtuais vem alterando visivelmente o 

cotidiano dos indivíduos, como as relações e vínculos de amizade criados e mantidos apenas 

no espaço on-line. Alguns estudiosos observaram transformações relacionadas ao 

comportamento de isolamento dos internautas, de forma que muitos indivíduos passaram a 

comunicar-se e relacionar-se excessivamente por meio do mundo virtual, quando não 

exclusivamente on-line, e não mais pelo contato face a face62.  

                                                           
62 Segundo Luiza Lobo, existem “profetas do fim do mundo anunciando que o uso do computador bestializará a 
humanidade e secará sua emoção, atingindo basicamente os jovens, que ficarão viciados nessas máquinas. Eles 
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O sociólogo Manuel Castells (2004, p. 145) lembra que para alguns pesquisadores, a 

comunicação em rede, sobretudo a partir das comunidades virtuais, provocou o isolamento 

social do indivíduo, a ruptura da comunicação social e da vida familiar, sendo que as pessoas 

permanecem sozinhas em frente ao seu computador, deixando de lado as interações físicas, de 

modo que acabam desempenhando, muitas vezes, fantasias on-line (CASTELLS, 2004, p. 

145).  

Contrariamente, para outros estudiosos que Manuel Castells (2004, p. 154) também 

levanta, como as pesquisas de Di Maggio, Hargittai, Neuman e Robinson, do ano de 2001, a 

internet não provoca um isolamento social dos internautas, mas sim complementa ou substitui 

outras atividades que anteriormente eram quase que fundamentais, como a atenção dada à 

família, dormir, ou mesmo a realização das atividades domésticas.  

Do mesmo modo, para o filósofo Pierre Lévy (1999, p. 128), a comunicação presente 

nas comunidades virtuais raramente substitui “pura e simplesmente os encontros físicos: na 

maior parte do tempo, é um complemento ou um adicional.” Em suma, como bem resume 

Castells (2004, p. 145), “a Internet foi acusada de gradualmente incitar as pessoas a viver as 

suas próprias fantasias on-line e fugir do mundo real, numa cultura cada vez mais dominada 

pela realidade virtual.”  

Deve-se ressaltar, contudo, que a internet não altera o comportamento dos internautas, 

mas sim, os comportamentos que se apropriam da internet, isto é, os comportamentos que 

alteram o espaço virtual, eles “apropriam-se da Internet, ampliam-se e potencializam-se a 

partir do que são”, conforme adverte Castells (2005, p. 273).  

Entretanto, algumas características são realmente visíveis entre muitos internautas, 

especialmente a solidão diante do computador e o auge da individualidade, que são um dos 

principais fatores que distinguem os indivíduos da metade do século XX e início do XXI, a 

dita sociedade contemporânea. Os sujeitos acabam se afastando, em muitos casos, das 

conversas entre os amigos, das reuniões em família e de eventos festivos, para ficar em frente 

ao computador, jogando, conversando, trabalhando, pesquisando e estudando diante das 

páginas da internet. Tais peculiaridades do isolamento e da individualidade também podem 

ser observadas em outros momentos da vida do sujeito contemporâneo, como na sua relação 

com a morte, já que contemporaneamente, as práticas do luto são bastante individuais, 

silenciadas e introspectivas nas grandes cidades ocidentais. A individualização da dor da 

perda faz com que a morte e o morrer digam respeito apenas ao sujeito enlutado, que vivencia 

                                                                                                                                                                                     

perderiam a vontade de trabalhar e o interesse nas amizades reais, refugiando-se no universo virtual, além de se 
isolarem, por temerem o cotidiano, com seus conflitos, dificuldades e problemas reais.” (LOBO, 2007, p. 21).  
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quase sempre o sofrimento de perder algum parente ou amigo de forma solitária, ficando 

desamparado63.  

Retornando a virtualidade, ao mesmo tempo em que são notadas algumas 

características do mundo on-line, como o isolamento social do internauta e a substituição das 

atividades que antes eram essenciais, a sociabilidade nas comunidades virtuais também pode 

ser, em certo sentido, transformada no que se chama de “privatização da sociabilidade”. Essa 

privatização é um meio de sociabilidade entre os indivíduos “que constroem laços eletivos, 

que não são os que trabalham ou vivem em um mesmo lugar, que coincidem fisicamente, mas 

pessoas que se buscam: eu queria encontrar alguém que gostasse de andar de bicicleta 

comigo, mas primeiro tenho que procurar esse alguém.” (CASTELLS, 2005, p. 274).  

Nas recentes comunidades virtuais, como na rede social do Orkut, essa “privatização 

da sociabilidade”, conceituada por Castells, pode ser encontrada por meio das suas 

comunidades64. Pode-se mencionar, entre as centenas de comunidades brasileiras bastante 

populares da rede de sociabilidade do Orkut a “EU AMO CHOCOLATE”, atualmente com 

3.961.198 membros. Criada no dia 15 de abril de 2004, alguns meses após o Orkut ter se 

instituído, a comunidade tem na sua apresentação a seguinte descrição: “Comunidade criada 

para os amantes do chocolate. Essa delícia que ninguém resiste a um pedacinho. Bom, mas no 

nosso caso é um pedação! A Eu Amo Chocolate nasceu de uma paixão. somos apaixonados 

por chocolate e por tudo que pode ser feito com ele.”65  

 

Imagem 7 – Comunidade “EU AMO CHOCOLATE”, criada no dia 15 de abril de 2004 e com 3.961.198 
membros 

 

                                                           
63 As características dessa individualização da morte na contemporaneidade serão abordadas com mais 
profundidade no capítulo 2.  
64 A rede social do Orkut abrange os perfis pessoais e as comunidades, conforme já citado anteriormente. As 
comunidades, acima mencionadas, têm a finalidade de discutir sobre determinados temas afins - que sejam de 
interesse do internauta, podendo ser abertas ao público ou restritas (quando acessadas apenas aos participantes). 
Nelas são encontradas informações gerais sobre a comunidade, além de possuir os fóruns de discussões, que são 
as páginas onde as pessoas discutem sobre os variados assuntos de seu interesse. Para saber mais, ver o capítulo 
1.2 desse trabalho. 
65 Comunidade “EU AMO CHOCOLATE”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com/Main#Main$Community.aspx?cmm=42078>. Acesso em 18 abr. 2012. 



51 

 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 

 

Percebe-se então que nesse espaço virtual, os internautas de variados locais do Brasil, 

de diferentes idades e gêneros, e que costumam não se conhecer fisicamente, podem discutir 

sobre o(s) assunto(s) que tenham interesse, que neste caso é a paixão pelo chocolate. Com 

isso, a “privatização da sociabilidade”, conceituada por Castells e acima referida, é 

obviamente visível nessas comunidades do Orkut, tendo em vista que sujeitos que apreciam 

determinadas características, como um ator, um filme, um estilo musical ou um time de 

futebol podem se encontrar virtualmente e compartilhar experiências e gostos, mesmo não 

coincidindo no mundo off-line. 

 A internet vem possibilitando nas últimas décadas diferentes vivências, experiências e 

relações entre os indivíduos. Mas, deve-se ressalvar que outros meios de comunicação 

também foram extremamente importantes e utilizados no decorrer dos séculos XX e XXI. O 

jornal, o rádio, o telefone, a televisão, o cinema e atualmente a internet são alguns dos meios 

que transformaram de modo significativo a vida das pessoas, como as relações com os outros, 

com o tempo e com o espaço. Conforme já mencionava Marshall Mcluhan na década de 1960, 

qualquer tecnologia ou invenção “é uma extensão ou auto-amputação de nosso corpo, e essa 
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extensão exige novas relações e equilíbrios entre os demais órgãos e extensões do corpo.” 

(MCLUHAN, 2005, p. 63).  

Elencando então os diversos meios de comunicação do século XX, pode-se apontar 

como um dos mais importantes o rádio. Este se especializou com o passar dos anos, de modo 

que os programas de rádio tornaram-se, no século XX, um meio de preencher o tempo dos 

passageiros de trem ou ônibus, nas suas longas viagens entre a casa e o trabalho (CASTELLS, 

2006, p. 422-423). Posteriormente, com a difusão da televisão, a partir da metade do século 

XX, o rádio, de meio de comunicação “de audiência grupal que enchia as igrejas, reverteu ao 

uso pessoal e individual [...] O adolescente se afasta da TV grupal para o seu rádio particular”, 

conforme expõe Mcluhan (2005, p. p. 345).  

Contudo, foi a partir da propagação da televisão nos lares, em especial nas décadas 

que sucederam a Segunda Guerra Mundial, que se criou a nova galáxia de comunicação, 

como destaca Manuel Castells (2006, p. 415). Exemplificado pelo televisionado funeral do 

presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy66, que foi assassinado em 22 de 

novembro de 1963, Marshall Mcluhan (2005, p. 350) destaca o poder da televisão e sua 

audiência numerosa. Lembra que após o sucesso da TV, muitos meios de comunicação, como 

o cinema, as revistas, e até mesmo as histórias em quadrinhos foram golpeadas e declinaram 

fortemente.  

Isso não significa dizer que os demais meios de comunicação, como o rádio e os 

jornais desapareceram, porém foram “reestruturados e reorganizados em um sistema cujo 

coração, compunha-se de válvulas eletrônicas e cujo rosto atraente era uma tela de televisão. 

O rádio perdeu sua centralidade, mas ganhou em penetrabilidade e flexibilidade [...]” 

(CASTELLS, 2006, p. 415). Portanto, uma nova mídia, quando surge, não assume 

completamente o espaço da outra, pelo menos em curto prazo, conforme elucida o historiador 

Robert Darnton: “a publicação de manuscritos floresceu por muito tempo depois da invenção 

da prensa móvel por Gutenberg; os jornais não acabaram com o livro impresso; a televisão 

não destruiu o rádio; a internet não fez os telespectadores abandonarem suas tevês.” (2010, p. 

14).  

Alguns anos após a propagação da televisão, sobretudo a partir da década de 1980, 

com as novas tecnologias, como o videocassete, a televisão a cabo e sua ampliação de opções 

                                                           
66 Segundo Marshall Mcluhan (2005, p. 378-379), “Nenhum acontecimento nacional, a não ser os esportes, 
jamais teve uma tal cobertura ou uma audiência tão numerosa, o que veio revelar o poder sem rival da TV em 
conseguir o envolvimento da audiência num processo complexo. O funeral de Kennedy, em suma, tornou 
manifesto o poder da TV em envolver toda população num processo ritual. Em comparação, a imprensa, o 
cinema, e, mesmo, o rádio, se reduzem a meras embalagens para consumidores.” 



53 

 

de canais, e posteriormente a internet, muitas foram as inovações e transformações. Os 

videocassetes67 e a televisão a cabo se tornaram uma grande opção aos espectadores que já 

estavam entediados com a televisão oficial, que não disponibilizava uma programação com 

muita variedade, além dos poucos canais que eram oferecidos (CASTELLS, 2006, p. 422-

423).  

Mas, a internet foi, possivelmente, o sistema de comunicação que se “expandiu com 

mais rapidez em escala planetária em toda a história da humanidade”, conforme descrevem 

Lemos e Lévy (2010, p. 43). Assim, foi a partir do ano de 1995, que 

 

‘um novo sistema de comunicação eletrônica começou a ser formado a partir da 
fusão da mídia de massa personalizada globalizada com a comunicação mediada por 
computadores’. [...] o novo sistema é caracterizado pela integração de diferentes 
veículos de comunicação e seu potencial interativo. Multimídia, como o novo 
sistema logo foi chamado, estende o âmbito da comunicação eletrônica para todo o 
domínio da vida: de casa ao trabalho, de escolas a hospitais, de entretenimento a 
viagens. (CASTELLS, 2006, p. 450).  

 

A internet, que não é somente um meio de comunicação, mas também de interação e 

de organização social (CASTELLS, 2005, p. 255), possibilitou uma multiplicidade de 

interações, podendo interligar ao mesmo tempo variados meios de comunicação como o rádio, 

a televisão, o telefone e os jornais, ou seja, “todas as mídias podem ser ‘capturadas’, lidas, 

escutadas, ou vistas de qualquer canto do planeta onde uma conexão à Internet é possível, 

com ou sem fio.” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 73). Deste modo, um usuário da internet pode 

assistir a um filme on-line, ao mesmo tempo em que conversa com seu amigo em uma sala de 

bate-papo e posta uma foto no seu perfil pessoal da rede social do Orkut, enquanto que outro 

internauta, na mesma casa e no mesmo minuto, pode estar lendo uma revista virtual e ouvindo 

uma música do seu artista preferido em seu computador.  

Além de estar conectado com esses diversos meios de comunicação, como o jornal e a 

televisão virtual, no espaço virtual também estão disponíveis algumas mídias que podem ser 

acessadas somente através da internet, como as revistas e as rádios on-line. Enfim, como 

sintetiza Pierre Lévy (2001, p. 139), foi simplesmente a partir da internet que a escrita pôde 

virtualizar o virtual da fala e o ciberespaço pôde virtualizar o virtual da escrita, sendo que “de 

agora em diante, podemos escutar as vozes dos mortos, observar o passado, simular o futuro, 

olhar o coração das estrelas, auscultar as pulsões da Terra, falar todos juntos no silêncio da 

noosfera, onde as mensagens eletrônicas desenham infinitos arabescos de sentido.” 

                                                           
67 Atualmente, os videocassetes são raramente encontrados nas residências das grandes cidades ocidentais, de 
modo que já se tornaram, em alguns locais, “peças de museu”.  
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Contudo, deve-se lembrar que a internet está presente no cotidiano de um número 

ínfimo de pessoas ao redor do mundo. Pensando-se nos dados de conectividade da internet, 

segundo Manuel Castells (2006, p. 431-432), no mês de junho de 1999, a internet conectava 

aproximadamente 63 milhões de computadores, era utilizada por 179 milhões de internautas68 

em mais de 200 países e eram encontrados 3,6 milhões de sites69. Entretanto, os Estados 

Unidos e o Canadá estavam em primeiro lugar de conectividade, tendo em vista que 

representavam mais de 102 milhões de usuários, enquanto que a Europa tinha mais de 40 

milhões, a Ásia e o Pacífico Asiático, quase 27 milhões de internautas, a América Latina 23,3 

milhões e a África e o Oriente Médio somente com 1,14 milhões e 0,88 milhões de usuários, 

respectivamente.  

Já no mês de julho de 2008, quase uma década depois, os números da conectividade da 

internet aumentaram expressivamente, mas a distribuição geográfica permaneceu díspar. De 

acordo com os estudos de Suely Fragoso e Alberto Maldonado (2009, p. 13), o acesso à 

internet continuou mais acentuado na América do Norte, em primeiro lugar, com seus 73,4%, 

seguido pela Oceania, com 59,5% e a Europa, com 49%. Após a Europa, vinha a América 

Latina, com 22,6%, o Oriente Médio, com 21,3%, a Ásia, com 14,0%, o Caribe, com 13,2% e, 

por último, a África, com apenas 5,3% de conectividade da internet.  

E, mesmo havendo uma difusão da acessibilidade da internet nos países em 

desenvolvimento e profundamente populosos, como o Brasil, a Índia e a China, o número de 

acesso à internet no mundo durante o ano de 2008 não havia excedido os 21,1% (FRAGOSO; 

MALDONADO, 2009, p. 14). Com isso, observa-se que uma grande parte dos indivíduos da 

sociedade contemporânea do século XXI ainda não possui acesso regular ao espaço virtual. 

Isso significa que a  

 

disparidade entre os que têm e os que não têm Internet amplia ainda mais o hiato da 
desigualdade e da exclusão social, numa complexa interacção que parece aumentar a 
distância entre a promessa da Era da Informação e a crua realidade na qual está 
imersa uma grande parte da população mundial. (CASTELLS, 2004, p. 287).  

A Internet é, sem dúvida, uma tecnologia da liberdade, mas pode servir para libertar 
os poderosos e oprimir os desinformados e pode conduzir à exclusão dos 
desvalorizados pelos conquistadores do valor. Neste sentido geral, a sociedade não 
mudou muito. (CASTELLS, 2004, p. 317). 

                                                           
68 Uma década depois, registrou-se um aumento significativo no número de usuários da internet, estimando-se 
1.091.730.861 internautas, que representavam 16,8% da população mundial, conforme contabiliza Octavio Islas 
(2009, p. 106-107). Já um ano depois (2010), o número de indivíduos que estavam conectados à internet chegava 
a aproximadamente dois milhões. Além disso, “nos últimos 10 anos o número de computadores conectados à 
internet cresceu mais de dez vezes.” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 55-56). 
69 Em 2010, segundo Suely Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaral, as estimativas já eram de 
aproximadamente 21 bilhões de páginas virtuais (2011, p. 55-56). 
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Adotando como base a América Latina, percebe-se que seus 22,6% de acesso à 

internet durante o ano de 2008 estão acima da média mundial, porém as “disparidades 

internas ao subcontinente latino-americano também refletem o padrão mundial, com algumas 

regiões bastante ricas e bem providas de infraestrutura e serviços e, em contraste, outras em 

que as condições de sobrevivência seguem padrões arcaicos.” (FRAGOSO; MALDONADO, 

2009, p. 14). Segundo os autores, os números de acesso domiciliar a internet podem variar 

dos 43,2% no Chile70, para apenas 2,7%, na Nicarágua. 

Quanto ao Brasil, por ser a quinta maior população do mundo, o país costuma aparecer 

entre aqueles com maior crescimento de acessibilidade à internet, sendo que no ano de 2010 o 

país se encontrava em 79º no ranking mundial de acessibilidade à internet por densidade 

populacional, porém, no mesmo ano, “a proporção de domicílios urbanos e rurais conectados 

à Internet ainda era baixa, presente em apenas 27% dos lares brasileiros.”71 (BARBOSA, 

2012, p. 23-27). Um elemento que se pode observar dessa porcentagem é que ainda, na 

atualidade, grande parte dos brasileiros não tem internet em suas casas, em especial a 

população de baixa renda, devido os elevados custos da conexão e dos equipamentos que 

compõem um computador, sintomas, esses, das desigualdades econômicas e sociais presentes 

no Brasil.  

Com isso, a utilização da internet através de espaços públicos ou pagos, como 

shoppings, telecentros, cybercafés e lanhouses72 é elevada, principalmente na região nordeste 

do Brasil, com 64% dos acessos durante o ano de 2007 (FRAGOSO; MALDONADO, 2009, 

p. 22). Ainda, segundo os autores, os locais públicos que disponibilizam a internet 

gratuitamente73 são mais utilizados pela população de baixa renda, visto que esta não costuma 

possuir acessibilidade à internet em suas casas.  

                                                           
70 Deve-se lembrar que o Chile é o país latino-americano com maiores índices de acesso à internet. Além disso, 
conforme salientam Suely Fragoso e Alberto Maldonado (2009, p. 26) não “é mera coincidência que seja 
também o país latino-americano com melhor infraestrutura e mais avançados sistemas regulatórios de 
comunicação [da América Latina].” 
71 No ano de 2007, “apenas 22,4% dos brasileiros tinham acesso doméstico à internet”, conforme destacam 
Fragoso e Maldonado (2009, p. 20).  
72 As lanhouses são espaços comerciais em que os internautas pagam um determinado valor para utilizar um 
computador com acesso à internet. 
73 O acesso gratuito e público a internet é uma particularidade do Brasil, através de telecentros relacionados a 
projetos governamentais, como o projeto “PC Conectado”, durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva (2003-2006). Conforme aponta Juciano de Souza Lacerda (2009, p. 184), o “Governo Federal apostou 
numa política de inclusão digital que diretamente beneficiou a iniciativa privada e o mercado: venda de 
computadores de baixo custo com financiamento a juros baixos para a população com menos poder aquisitivo.” 
Com isso, tais telecentros de iniciativa governamental estiveram presentes em grande parte dos estados 
brasileiros durante a primeira década do século XXI, sendo essa uma tendência que diferencia o país do restante 
da América Latina, de modo que o Brasil assinalava no levantamento da Comissão Econômica para a América 
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Todavia, uma pesquisa realizada sobre o uso das tecnologias da informação e da 

comunicação no Brasil, durante os anos de 2005 e 2009, destaca que ocorreu um crescimento 

acentuado no acesso a computadores e à internet nos domicílios brasileiros durante os anos de 

2008 e 2009, sendo que nesse último ano, “pela primeira vez o local de uso da Internet mais 

frequente passou a ser o próprio domicílio, realidade que até então ocorria 

preponderantemente nas lanhouses.” (BARBOSA, 2010, p. 20). 

Outras informações disponibilizadas pela mesma pesquisa do “Comitê Gestor da 

Internet no Brasil”, realizada no ano de 2010, estão relacionadas com o perfil dos internautas 

brasileiros e com a região em que esses se encontram. O internauta brasileiro “é 

majoritariamente jovem, tem educação superior e com uma situação econômica mais 

favorecida – de acordo com a classe social e a renda familiar medida em salários mínimos.” 

(BARBOSA, 2012, p. 27).  

Quanto às regiões do país, segundo os dados coletados durante o ano de 2010, o 

percentual de internautas com computador com acesso à internet em seu domicílio nas regiões 

sudeste, centro-oeste e sul é expressivamente superior aos internautas das regiões do nordeste 

e do norte do Brasil. Conforme os números destacados na pesquisa, “50% da população da 

região Centro-Oeste acessou a rede nos últimos três meses [do ano de 2010]; Sudeste e Sul 

apresentam 47% e 42% respectivamente. Já o Norte está em penúltimo lugar (34% dos 

habitantes são internautas), e o Nordeste em último com 28%.” (BARBOSA, 2012, p. 30).  

Na tabela abaixo, pode-se analisar as proporções de residências brasileiras com 

computador durante os anos de 2008 a 2010, confirmando-se do mesmo modo que as regiões 

norte e nordeste do Brasil são as menos incluídas digitalmente, quando comparadas com as 

regiões sul, sudeste e centro-oeste. Já a região que possui mais domicílio com acesso ao 

computador nesses três anos é a sudeste, sendo que em todo o Brasil, no mesmo período, o 

número cresceu 10%, ascendendo de 25% no ano de 2008 para 35% em 2010, como 

constatado a seguir: 

 

Tabela 1 - Domicílios brasileiros com computador. Os dados presentes na tabela foram coletados da 
pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil.  

 
 

                                                                                                                                                                                     

Latina e Caribe das Nações Unidas – CEPAL, no ano de 2004, “9.976 centros [públicos e gratuitos], enquanto 
que a Argentina registrava somente 21, e o Peru, 1.144.” (LACERDA, 2009, p. 180-181). Neste sentido, também 
é importante destacar a existência do PROUCA - Programa Um Computador por Aluno, que “tem como objetivo 
ser um projeto Educacional utilizando tecnologia, inclusão digital e adensamento da cadeia produtiva comercial 
no Brasil”. (PROUCA, 2012). 
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REGIÃO 

PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM COMPUTADOR (%) 

TOTAL BRASIL (URBANO + RURAL) 

2008 2009 2010 

BRASIL 25 32 35 

NORTE 15 19 23 

NORDESTE 11 14 14 

SUDESTE 33 43 45 

SUL 30 40 42 

CENTRO-OESTE 30 34 40 

 
Fonte: (BARBOSA, 2012, p. 30) 

 

Contudo, além da conexão através dos computadores, encontram-se também no Brasil 

os acessos através dos celulares, sendo que o número de internautas brasileiros que utilizaram 

seu celular para navegar na internet ainda foi baixo nos últimos anos. De acordo com a 

mesma pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil do 

ano de 2010, somente 5% da população acessa a internet por meio do aparelho celular, e 

mesmo que este percentual represente aproximadamente 6,7 milhões de internautas 

brasileiros, esse número se restringe às classes A e B. E desde a primeira edição da pesquisa, 

no ano de 2005, “os percentuais permanecem estáveis, indicando uma estagnação desse tipo 

de acesso – e não há qualquer indicação de que possa avançar nos próximos anos. Segundo os 

entrevistados, a principal barreira é o alto custo do serviço.” (BARBOSA, 2012, p. 27-28).  

Em suma, percebe-se que a internet faz parte do cotidiano de muitos brasileiros, seja 

através da conexão por computador ou celular, nos seus domicílios, nos espaços públicos 

gratuitos ou pagos, como os telecentros, lanhouses e cybercafés. No entanto, deve-se ressaltar 

que uma grande parcela dos brasileiros ainda desconhece o espaço virtual, já que muitos 

sequer tiveram contato com um computador ou com as páginas da web. Então, será que o 

viver na Galáxia Internet, naquela relação estreita entre a rede e o indivíduo, como conceitua 

o sociólogo Manuel Castells (2004, p. 325), é uma realidade tão próxima dos brasileiros? Para 

um dado internauta, conectar-se à internet e acessar as páginas virtuais pode ser algo 

conhecido, familiar e até banal, mas para o seu vizinho, que mora ao seu lado e trabalha no 

mesmo local que ele, pode ser extremamente desconhecido, sendo as páginas da web uma 

verdadeira incógnita, quase um tabu. 
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1.2 “IGUAL À VIDA REAL”: A REDE SOCIAL DO ORKUT PARA OS 

INTERNAUTAS BRASILEIROS 

 
Imagem 8 – Página de entrada da rede social do Orkut 

 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 
 

“Igual à vida real”. Através de um das frases que a rede social do Orkut utiliza para 

integrar sua página de acesso, pode-se aludir a relação e enganosa oposição entre virtualidade 

e realidade, temáticas estas já discutidas anteriormente. Entender e definir o virtual como 

sinônimo de irreal pode e deve ser problematizado, como enfatiza Maria Elisa Máximo, visto 

que o “virtual não é o que não existe, mas o que existe em potência e que tende a atualizar-se, 

a se resolver.” (2010b, p. 37-38).  

Mas no espaço on-line pode-se experimentar uma vida igual aquela do mundo off-line 

descrita pelo Orkut como a vida real? Para muitos dos internautas brasileiros que utilizam o 

Orkut, essa rede social é sem duvida o ambiente que se visita habitualmente, quando não se 

vive diariamente, durante as longas horas diante do computador, sendo, em muitos casos, 

mais vivenciada do que a própria vida no mundo off-line, conforme descrito nas comunidades 

do Orkut “#Adoro passar horas no orkut#74”, “eu amo passar o dia no orkut!”75 ou “TODA 

HORA EU ENTRO NO ORKUT”76.  

                                                           
74 Comunidade “#Adoro passar horas no orkut#”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=41743818>. Acesso em 18 abr. 2012.  
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Fazer amizades, rever antigos amigos77, conversar com familiares que estão distantes 

geograficamente, deixar uma mensagem para o filho que faleceu, mandar um recado para um 

conhecido que está de aniversário ou postar uma foto para que a sua rede possa acessar e 

comentar são alguns dos itens que os internautas do Orkut podem utilizar. São dias de folga, 

finais de semana ou algumas horas que antes eram despendidas ao mundo off-line, seja em 

frente à televisão ou nos passeios com a família e amigos, mas que agora são para muitos 

usuários do Orkut momentos para acessar seu perfil pessoal ou a comunidade de sua 

preferência, conforme descrito nas mensagens abaixo, das comunidades “EU FICO 24 

HORAS NO ORKUT!!!!” e “Eu adoro ficar horas no orkut!”:  

 

Se vc é aquela pessoa que fica 24 horas conectada na internet mais precisamente no 
ORKUT. Mesmo que seja apenas pra ficar adicionando comunidades ou visitando 
perfis dos amigos e pessoas desconhecidas ou apenas um novo scrap...Intaum vc tá 
no lugar certo!!!78. 
Essa comunidade é pra quem gosta de ficar horas no orkut como eu! Achando novos 
amigos e entrando em novas comunidades. Todas as pessoas que tem orkut e que 
adoram mexer nele, estão no lugar certo!79. 

 

Antes de se abordar as relações e interações entre os internautas da rede de 

sociabilidade do Orkut, deve-se compreender o que se encontra e como se navega nessa rede 

social. Resumidamente, o Orkut abrange perfis pessoais e comunidades. No primeiro, que é 

acessado através de email e senha, o usuário pode criar um perfil com seus dados pessoais, 

como fotografia de identificação, endereço, relacionamento, idade, idiomas que fala, se fuma 

e/ou bebe, se tem filhos e animais de estimação, qual é seu humor, além da descrição de quem 

o internauta é. Ainda nas informações pessoais e sociais, o internauta pode fazer referência a 

sua orientação sexual, visão política, religião, etnia, estilo, paixões e sua cidade natal.  

Também pode detalhar suas preferências, como esportes, cinema, filmes, músicas, 

livros, programa de TV e comidas prediletas, além de mencionar cinco coisas das quais não 

                                                                                                                                                                                     
75 Comunidade “eu amo passar o dia no orkut!”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=71140941>. Acesso em 18 abr. 2012. 
76 Comunidade “TODA HORA EU ENTRO NO ORKUT”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=8818206>. Acesso em 18 abr. 2012. 
77 Segundo Jean Segata, algumas comunidades do Orkut são verdadeiros locais de reencontro de amizades, visto 
que à “medida que fomos nos enredando naquele ambiente [do Orkut], nós nos prendíamos cada vez mais ao 
local, reencontrando espaços de constituição, velhas amizades, as pequenas histórias, discussões, discordâncias e 
concordâncias e que, com a intervenção e contribuição dos participantes do espaço, aos poucos fez com que 
todos, como nas palavras de um participante, ‘se sentissem em casa de novo – graças ao orkut’.” (SEGATA, 
2010, p. 141). 
78 Mensagem presente na comunidade “EU FICO 24 HORAS NO ORKUT!!!!”, da rede social do Orkut. 
Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=27798556>. Acesso em 18 abr. 2012. 
79 Mensagem presente na comunidade “Eu adoro ficar horas no orkut!”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=3916926>. Acesso em 18 abr. 2012. 
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saberia viver sem. Além desses itens pessoais e sociais, o indivíduo tem outras opções de 

preenchimento relacionadas com suas características profissionais, como: escolaridade, nome 

da escola e da faculdade/universidade que cursou/a, e-mail de trabalho, entre outros dados.  

O internauta pode utilizar seu perfil pessoal do Orkut para procurar e selecionar 

amigos, fazer novas amizades, adicionar fotos e vídeos, deixar um depoimento para alguém, 

elencar seus fãs do Orkut, agendar um evento, visualizar os perfis de outros usuários, enviar 

recados, comentar as fotos de seus amigos, entre uma infinidade de outras opções, conforme 

exposto na Imagem 9. Em suma, como afirmam Paula Sibilia e Lígia Diogo (2010, p. 39), a 

“pasta de recados, o quadro de depoimentos, as mensagens recebidas, as comunidades as 

quais cada usuário pertence, os links para vídeos disponíveis no perfil também ajudam a 

construir a personalidade de cada participante do site.”  

 

Imagem 9 – Exemplo de um perfil pessoal da rede social do Orkut 
 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 
 

Observa-se, então que os usuários do Orkut são identificados através de seus perfis 

pessoais, sendo que os internautas podem criar um perfil “real” - de uma pessoa que 

realmente exista com aquelas característica descritas virtualmente, ou um perfil falso, os 
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conhecido fakes. Como lembra Raquel Recuero (2010, p. 28), para “tentar fugir desta 

identificação, muitos usuários optam por criar perfis falsos e utilizá-los para as interações nas 

quais não desejam ser reconhecidos pelos demais.” Alguns usuários criam inclusive perfis 

com nomes de famosos, como cantores, atores e políticos nacionais e internacionais, 

conforme exemplos expostos nas imagens a seguir (imagens 10 e 11).  

Ainda, segundo Edvaldo Couto e Telma Rocha (2010, p. 23), muitos dos perfis fakes 

são criados pelos internautas como um meio de auxiliar nas condutas inadequadas, criminosas 

ou mesmo violar os direitos humanos e aliciar as crianças e adolescentes. Além disso, existem 

outros meios de criação de fakes, como a clonagem das identidades “de algum participante da 

rede social. Nesse caso, o criado do perfil fake não só copia o perfil a ser falsificado como 

para tornar verdadeira a clonagem, adiciona os amigos que fazem parte dessa rede. Assim, o 

poder de convencimento sobre a identidade apresentada aumenta.” (COUTO; ROCHA, 2010, 

p. 24).  

 

Imagem 10 – Perfil pessoal de “Britney Spears” 
 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 

Imagem 11 – Perfil pessoal de “luiz Inácio lula da silva” 
 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 
 

No entanto, outros internautas utilizam seu perfil pessoal para expor seu eu, com seus 

atributos e características pessoais, sendo “clara a individualização e a construção pessoal de 

cada página. Ali são expostos os gostos, as paixões e os ódios dos atores sociais. A própria 

apropriação das comunidades como elementos de identificação [...] mostra esse caráter 

pessoal da expressão.” (RECUERO, 2010, p. 28). Enfim, são encontrados na rede social do 

Orkut perfis pessoais dos mais variados tipos, como de homens e mulheres, de crianças, 
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jovens, adolescentes, adultos e idosos, de vivos e mortos80, de indivíduos reais e fakes ou de 

famosos e celebridades.  

O outro espaço presente nas páginas do Orkut são as comunidades. Estas, que já foram 

descritas anteriormente, têm a finalidade de discutir sobre determinados temas afins, podendo 

ser abertas ao público ou restritas – que são acessadas apenas pelos membros participantes. 

De modo sucinto, são encontrados nas comunidades dados gerais sobre elas, como descrição, 

idioma, categoria81, tipo82, nome do dono e dos moderadores da comunidade, privacidade do 

conteúdo83, data e local de criação e a quantidade de membros. Além disso, nas comunidades 

também existem os fóruns de discussões, que são os locais utilizados pelos internautas para 

conversar e debater sobre os seus temas de interesse.  

Encontra-se na internet uma imensidão de comunidades do Orkut, sendo elas dos mais 

variados temas e estilos, algumas extremamente populares, outras pouco acessadas, quando 

não desconhecidas pelo público, enquanto outras já fizeram sucesso e foram “agitadas” 

durante algumas semanas, mas que ficam esquecidas em alguns meses após sua criação. 

Assim, expor o amor por seu animal de estimação ou por uma pessoa, declarar ódio a algum 

indivíduo, fato ou local, compartilhar seus sentimentos de luto por alguém que já morreu, ou 

reencontrar antigos amigos da escola e universidade são alguns dos múltiplos exemplos de 

interações e relações encontradas nas comunidades do Orkut.  

Outro mote que as comunidades do Orkut apresentaram como novidades foram  

 

os fãs-clube de alguma estrela, artista ou celebridade. No lugar de sede física com 
pôster na parede, a comunidade virtual apresenta fotos e os fãs trocam informações a 
distância, em tempo real. Os assuntos são tão variados que há na página principal do 
sítio, links com acesso por tema de interesse, para facilitar a busca: arte e 
entretenimento, profissões, lugares, etc. Encontra-se de tudo o que se possa 
imaginar. (BUDDE, 2007, p. 97)  

 

Desde a criação do Orkut, no ano de 2004, e após sua rápida difusão no Brasil, o 

número de comunidades criadas por brasileiros aumentou a cada segundo, algumas delas 

enfatizando e reforçando o amor pelo Brasil (conforme imagens 12 e 13), outras descrevendo 

suas paixões, preferência ou aversões.  

 
                                                           
80 Conforme será exposto no capítulo 3.  
81 Detalhe-se qual a categoria que a comunidade pertence. Entre as diversas opções estão: pessoas, artes, 
entretenimento, família, lar, religiões, crenças, animais de estimação, saúde, bem-estar, fitness, viagens, outros, e 
mais uma infinidade de alternativas.  
82 Nesse item, delineiam-se duas opções: se a comunidade é pública ou moderada (neste caso, para ingressar a 
comunidade, o usuário precisa ser aceito como membro). 
83 Item que sinaliza se a comunidade é aberta ou fechada para não-membros.  
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Imagem 12 – Comunidade “Brasil”, criada no dia 30 de janeiro de 2004 com 1.231.076 membros 
 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 
 

Imagem 13 – Comunidade “Sou Brasileiro e não desisto!”, criada no dia 05 de setembro de 2005 com 110.629 
membros 

 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 
 

Alguns assuntos abordados diariamente pela mídia nacional, como o caso da menina 

Isabela Oliveira Nardoni, morta no ano de 2008, promoveu a criação de aproximadamente mil 

comunidades, protestando contra a morte trágica, homenageando a falecida e dando forças 



64 

 

para os familiares enlutados, como “Justiça Para Isabella Nardoni”84, “Caso Isabela Nardoni 

Justiça!85” e “LUTO Isabella Oliveira Nardoni”86.  

 

Imagem 14 – Comunidade “LUTO Isabella Oliveira Nardoni”, criada no dia 01 de abril de 2008 e atualmente 
com aproximadamente 27 mil membros 

 

 
 

Fonte: ORKUT (2012) 
 

Outros temas bastante promovidos pelas comunidades são alguns dos atuais acidentes 

aéreos nacionais e internacionais, como a comunidade “Acidentes vôos AF447, 3054, 

190787”. Mas o acidente do vôo AF 447 é o mais encontrado nas páginas do Orkut, 

exemplificado pelas comunidades “Em memória, Vôo AF 447 – Luto”88 e “Vôo AF 447 – 

Luto”89, em intenção as 228 vítimas do desastre aéreo do dia 01 de junho de 2009- vôo Rio de 

Janeiro – Paris.  

 

Imagem 15– Comunidade “Acidentes vôos AF447, 3054, 1907”, criada no dia 30 de setembro de 2006 e com 
1.211 membros 

 

                                                           
84 Comunidade “Justiça Para Isabella Nardoni”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=48631793>. Acesso em: 16 abr. 2012. 
85 Comunidade “Caso Isabela Nardoni Justiça!”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=47462240>. Acesso em: 16 abr. 2012. 
86 Comunidade “LUTO Isabella Oliveira Nardoni”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=48380117>. Acesso em: 16 abr. 2012. 
87 Comunidade “Acidentes vôos AF447,3054,1907”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=21320000>. Acesso em: 16 abr. 2012. 
88 Comunidade “Em memória, Vôo AF 447 – Luto”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=90769863>. Acesso em: 16 abr. 2012. 
89 Comunidade “Vôo AF 447 – Luto”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=90566521>. Acesso em: 16 abr. 2012. 
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Fonte: ORKUT (2012) 
 

Desde o ano de sua criação, em 2004, o Orkut vem passando por diversas 

transformações, como no seu layout, além de comandos, funcionalidades, aplicativos e 

dispositivos que foram criados, removidos e modificados. Até meados do ano de 2005, por 

exemplo, a rede social do Orkut era “disponibilizado apenas em língua inglesa, quando então 

passou a ser disponibilizado em mais de uma dezena de idiomas, inclusive na língua 

portuguesa.” (SEGATA, 2010, p. 128).  

Algumas alterações foram inclusive mal aceitas e recusadas pelos usuários, como a 

introdução pelo Google, no ano de 2010, de uma nova funcionalidade, que permitia “aos 

usuários um controle diferenciado sobre seus recados: era possível distingui-los entre recados 

privados (uma conversa particular entre duas pessoas) e públicos (visíveis por qualquer 

pessoa com uma conta no Orkut).” (SOUZA; MACIEL; FRANCISCO, 2011, p. 65). Tal 

transformação acabou desagradando muitos dos internautas do Orkut, que alegaram 

“violações à privacidade, tendo sido rapidamente formadas comunidades com milhares de 

usuários para protestar. O Google, empresa que administra o Orkut, rapidamente atendeu às 

reclamações e desativou o recurso por tempo indeterminado”, conforme apontam Carlos 

Souza, Marília Maciel e Pedro Francisco (2011, p. 65).  

Inicialmente, para fazer parte dessa rede social e poder criar um perfil pessoal, o 

internauta tinha que ser convidado por alguém que já fosse usuário, sendo que na página 
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inicial da rede existia a seguinte pergunta: “Who you know?90”. E, nos primeiros meses de 

uso, segundo Jean Segata (2010, p. 127), eram encontrados inclusive sites que vendiam e 

leiloavam convites para o Orkut, alguns deles com valores absurdos. 

Nos primeiros anos, o Orkut se autofedefinia como uma “comunidade on-line que 

conecta pessoas através de uma rede de amigos confiáveis.” (ORKUT, 2004). Já nos dias de 

hoje, a rede se autodescreve de modo mais amplo, utilizando-se de três palavras/frases, sendo 

elas: igual à vida real, comunique-se e divirta-se, como expostas detalhadamente a seguir: 

 

Igual à vida real  
Fale com todos os seus amigos ou apenas com grupos separados. Você 

controla quem vê o quê.  
Interaja com seu melhor amigo, seu chefe e até com sua avó com 

privacidade. 
Comunique-se 
Chat, scraps e comentários: converse com cada grupo de amigos como você 

quiser. 
Divirta-se! 
Compartilhe fotos, vídeos e novidades facilmente. Participe de 

comunidades para discutir assuntos de seu interesse. 
 

O ato de conectar/interligar pessoas foi, e permanece sendo a principal “função” 

proposta pelo Orkut. Conforme aponta Jean Segata, os espaços presentes na rede social do 

Orkut, entre eles os perfis pessoais e as comunidades, são como “correntes” e “links sem fim”, 

já que os nós da rede social “seriam construídos no intrincado ‘jogo’ do alguém, que conhece 

alguém, que conhece alguém [...], onde cada um seria um elo dessas ‘correntes’ formadoras 

de espaços, que ligam direta ou indiretamente todos os participantes do orkut, formando uma 

ampla rede.” (SEGATA, 2010, p. 130-131).  

O fato de possibilitar um contato com outras pessoas, fazendo novas amizades e 

revendo antigos amigos não é uma especificidade do Orkut. Além dele, existem muitas outras 

redes sociais no mundo virtual, como o conhecido Facebook, sendo tais redes extremamente 

utilizadas entre os internautas brasileiros, de forma que uma pesquisa realizada no ano de 

2010 apontou que aproximadamente 67% dos usuários brasileiros participam desses sites de 

relacionamento. (BARBOSA, CAPPI; TAVARES, 2010, p. 54).  

O Orkut foi durante alguns anos a rede social mais acessada do Brasil. A sua 

popularidade entre os brasileiros foi bastante rápida, chamado de “fenômeno Orkut”. Segundo 

Paula Sibilia (2008, p. 12), o “portal de relacionamento Orkut se tornou um fenômeno 

                                                           
90 Quem você conhece? (tradução da autora).  
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majoritariamente brasileiro91, com cerca de 24 milhões de usuários desta nacionalidade (mais 

da metade do total), [sendo que] jovens92 do mundo inteiro freqüentam e ‘criam’ espaços 

semelhantes.”  

A propagação da rede social do Orkut no Brasil foi tão rápida e intensa, que no ano de 

2006, apenas dois anos após a sua criação, acabou se tornando o país com mais internautas 

conectados a rede, chegando a “(73% dos usuários), atingindo agora também outras gerações, 

e não mais apenas os adolescentes. É a experiência que mais se enquadrou às necessidades do 

internauta de se colocar diante da rede, de fazer parte dela, de ser um usuário ativo dentro de 

uma comunidade virtual.” (BUDDE, 2007, p. 96).  

Mas o que a rede social do Orkut possui de tão instigante e especial para os usuários 

brasileiros? Como já aludido anteriormente, as motivações que tornam as comunidades 

virtuais tão acessadas e populares, e neste caso o Orkut, são suas ferramentas gratuitas e de 

fácil acesso, o contato facilitado com o outro e, especialmente para muitos internautas, o ato 

de tornar-se conhecido e popular. Essas redes sociais, como o Orkut “permitem que qualquer 

um se torne autor e narrador de um personagem atraente, alguém que cotidianamente faz de 

sua intimidade um espetáculo destinado a milhões de olhos curiosos de todo o planeta. Esse 

personagem se chama eu, e deseja fazer de si mesmo um show”, conforme enfatiza Sibilia 

(2008, p. 259).  

Importante ressaltar também que o Orkut foi para muitos internautas brasileiros o 

primeiro contato com o mundo on-line, em especial com as comunidades virtuais, como 

destaca Julio Daio Borges (2006) 

 

Talvez como nenhum outro site antes, o Orkut é uma realidade para os brasileiros 
hoje. A importância que eu vejo no Orkut transcende qualquer julgamento moral (do 
comportamento das pessoas lá dentro) e qualquer opinião editorial (do que é 
publicado lá nas páginas). A importância que eu vejo no Orkut está no fato de que, 
para muitas pessoas, ele foi a primeira grande experiência — real e profunda — de 
‘virtualidade’. A primeira experiência (traumática), marcante, com a internet. A 
primeira experiência de se colocar na Rede, de fazer parte Dela — e de sofrer as 
conseqüências. 

 

                                                           
91 Além do Brasil, outros países que a rede social do Orkut foi extremamente utilizada e aceita pelos internautas 
são a Índia e os Estados Unidos. No entanto, o Brasil se destacou como o país com maior número de usuários do 
Orkut e de acessos nesta rede social. 
92 O público que mais utiliza a rede social do Orkut é o jovem, conforme consta em alguns dados presentes no 
site do Orkut, sendo que 53% dos usuários possuem entre 18 e 25 anos, e 14,99% possuem entre 26 e 30 anos. O 
público visitante menos encontrado, ainda segundo o site, está com as pessoas acima de 50 anos, com apenas 
3,47%. Para saber mais, ver: <http://www.orkut.com/Main#About>. Acesso em 21 abr. 2012. 
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O Orkut foi então uma “porta de entrada” para muitos brasileiros que não faziam parte 

da “Galáxia Internet”, sendo que para alguns, as novas experiências vivenciadas no mundo 

on-line foram inesquecíveis e motivadoras, mas para outros foi certamente uma experiência 

traumática, como lembra Borges (2006).  

Até meados do ano de 2011, a rede social do Orkut manteve-se estável, permanecendo 

como rede social mais popular e acessada do Brasil93. No entanto, a partir de agosto de 2011, 

o Facebook ultrapassou o número de visitantes e de usuários do Orkut, de forma que no mês 

de julho “o Facebook bateu 28,8 milhões de visitas únicas, e o Orkut 29 milhões. Já em 

agosto o Facebook ultrapassou o Orkut.” (OLÍMPIO, 2011). Quanto ao número de usuários, 

também no mês de agosto de 2011, o Facebook ultrapassou o Orkut atingindo 30 milhões de 

usuários, tornando-se a partir de então a maior e mais popular rede social brasileira94.  

 

Imagem 16 – Representação da “morte” da 
rede social do Orkut. 

 
 

 
  

Fonte: OLÍMPIO (2011) 

Imagem 17 – Reprodução da superioridade da rede social do 
Facebook no Brasil, entre os anos de 2011 e 2012, e da visível 

“derrota” do Orkut. 
 

 
 

FONTE: MASSA (2012)  

 

Com isso, o Orkut criou diversas funções e recursos para motivar o acesso dos 

internautas, como novos aplicativos que fossem mais interativos, para chamar a atenção dos 

usuários já ativos, ou para instigar outros usuários que ainda não possuíam conta para criarem 

                                                           
93 Entre os anos de 2009 e 2011, o crescimento do número de internautas da rede social do Orkut foi pequeno, 
quando comparado aos anos anteriores, passando de 27,3 milhões para somente 29 milhões de usuários. 
(TERRA TECNOLOGIA, 2011).  
94 Segundo salientado em uma reportagem de 2011, do site “Terra Tecnologia”, os “números do crescimento do 
Facebook no País são espantosos: há dois anos, 4,2 milhões de usuários acessaram o site em julho, número que 
quase dobrou, em dezembro de 2009, para 8 milhões. Em setembro do ano passado já eram 14,4 milhões de 
usuários, soma que chegou, em julho deste ano, a 28,8 milhões. No mundo, a rede social de Zuckerberg registra 
750 milhões de usuários.” (TERRA TECNOLOGIA, 2011).  
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seu perfil. Mas, os dados demonstram que o Facebook continuou crescendo e superando o 

Orkut em percentual de usuários e de acessos. No ano de 2011, segundo uma pesquisa 

apresentada abaixo, o Orkut declinou em diversos quesitos, quando comparado com o 

Facebook, como tempo gasto pelos visitantes da página em um mês e números de internautas 

por mês, conforme exposto na imagem a seguir: 

 

Imagem 18 – Análises com demonstrativos da disputa por audiência entre as redes sociais do Orkut e Facebook, 
no Brasil e no mundo 

 

 

 

FONTE: MASSA (2012) 
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Observa-se, então, que para muitos internautas brasileiros, o Orkut tornou-se um 

espaço virtual de esquecimento, pouco acessado e visitado, sendo que um grande número de 

usuários desativou seu perfil pessoal, já que não utilizava mais a rede. No entanto, para outros 

usuários do Orkut, tal rede social permaneceu a preferida e mais utilizada cotidianamente, 

como descrito nas mensagens a seguir, de um dos tópicos do fórum da comunidade “EU 

AMO O ORKUT!”, intitulado “ORKUT X FACEBOOK ------------> LEIAM”:  

 

Antes da existencia do Facebook, todos usavam o Orkut e ninguem reclamava, tudo 
bem que de um tempo pra cá ele vem fazendo mudanças que não agradam a todos, 
mais é a melhor rede social até hoje. 
Pra mim Facebook é uma copia do Orkut, só que de maneira desorganizada e 
complicada. 
Infelizmente hoje muitas pessoas deixaram de lado o Orkut para usar o novo 
Facebook. Não sei o porque da mudança,se tem as mesmas funções,e ainda acho que 
Orkut tem mais coisas. 
Até fiz um perfil no facebook, mais por imposição do que por vontade...fiquei com 
os dois...mas não troco meu velho e bom orkut por nada..amoooo o yakult! 
(03/06/2011). 
facebook é mto chato ,e ruim ..orkut .é 1000 (2 de abril de 2012). 
1000 vezes o orkut,adorooooooo (9 de maio de 2012). 95 

 

Já na comunidade “ORKUT: mto melhor que facebook”96, criada no dia 31 de outubro 

de 2011, as discussões giram em torno do favoritismo do Orkut, conforme descrito em sua 

apresentação:  

 

Imagem 19 – Comunidade “ORKUT: mto melhor que facebook”, criada no 31 de outubro de 2011 e com 16.720 
membros 

 

                                                           
95 Mensagens presentes na comunidade “EU AMO O ORKUT!”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=2460091&tid=5603673556670071110&na=4&npn=1&nid
=2460091-5603673556670071110-5726841884440809261>. Acesso em: 07 ago. 2012. 
96 Comunidade “ORKUT: mto melhor que facebook”, da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=119257367>. Acesso em: 07 ago. 2012. 
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Fonte: ORKUT (2012) 
 

Enfim, percebeu-se através dos dados elencados anteriormente, que a internet, na 

figura da rede social (do Orkut ou Facebook) faz parte do cotidiano de muitos internautas 

brasileiros, possibilitando novas relações sociais e assumindo “papéis diversificados, 

conforme o contexto de seus usuários.” (PERUZZO et al, 2007, p. 456). E estar fora dessas 

redes de relacionamento, como não possuir um perfil pessoal na rede social do Orkut ou não 

participar do Facebook, segundo Jeferson de Castro e Felipe Huhtala (2008c, p. 107) torna-

lhe, muitas vezes, um estranho e uma pessoa anti-social, isto é, ser integrante dessas redes 

sociais consiste na sua não-exclusão na sociedade pós-moderna, o que de certo modo deve ser 

questionado.  

 

1.3 O PRESENTISMO E A REVOLUÇÃO DOCUMENTAL: AS PÁGINAS DA 

INTERNET COMO DOCUMENTOS DE PESQUISA PARA A HISTÓRIA - DA 

VOLATILIDADE À INSTANTANEIDADE 

 

Pesquisar a internet é algo bastante recente, principiando nos finais do século XX. Nas 

ciências humanas, “as abordagens computacionais têm aberto caminhos e, enquanto as 

‘humanidades digitais’ eram um campo relativamente marginal no final do século XX, muitos 
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agora as consideram parte essencial do conhecimento humanístico contemporâneo.” 

(HALAVAIS, 2011, p. 15). Autores como Paul Virílio, Pierre Lévy e Manuel Castells são 

alguns dos primeiros que se debruçaram nos estudos do espaço virtual, abordando assuntos 

como o surgimento do computador e da internet e suas consequências para a sociedade 

contemporânea, os vínculos e sociabilidades nos ambientes virtuais, as relações entre o real e 

o virtual, entre outras temáticas.  

A internet pode ser utilizada de variados modos como um aporte de pesquisa, tendo 

em vista que, além de objeto de pesquisa (aquilo que se estuda), pode ser empregada também 

como “local de pesquisa (ambiente onde a pesquisa é realizada) e, ainda, instrumento de 

pesquisa (por exemplo, ferramenta para coleta de dados sobre um dado tema ou assunto.” 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 17). Assim, um pesquisador pode empregar 

uma determinada página da internet como um objeto de estudo, ou ainda como local e 

instrumento de pesquisa.  

Após a difusão e propagação das comunidades virtuais, especialmente no início do 

século XXI, como as redes sociais (como o Orkut e o Facebook), e os blogs, pôde-se constatar 

um nítido aumento do percentual de internautas. Com isso, os estudos sobre o tema nas 

ciências humanas também ganharam um maior espaço, além de terem se expandido, sendo 

ampliados, a partir de então, os trabalhos sobre as diversificadas formas de sociabilidades nos 

espaços virtuais. Entre uma diversidade de assuntos abordados atualmente pelos 

pesquisadores, pode-se destacar: as relações entre os usuários da internet, como as amizades e 

os namoros on-line, além dos contemporâneos diários virtuais, de modo que tais estudos sobre 

o espaço virtual tendem atualmente a considerar “o Ciberespaço, não como um artefato, mas 

como um conjunto de processos que permitem interações sociais e possibilitam a emergência 

de grupos”, conforme destaca Theophilos Rifiotis (2011, p. 21-22).  

Contudo, as páginas da internet são ainda para o campo da história um documento 

pouco abordado e estudado, sendo praticamente escassas as pesquisas históricas que utilizam 

os documentos virtuais ou os discutem durante o final do século XX e a primeira década do 

XXI. Mas, quais são as causas para tal descaso e/ou preconceito com estes documentos? Uma 

das principais razões para a escassa utilização é a sua volatilidade, tendo em vista que as 

páginas virtuais raramente são guardadas em um “suporte mais duradouro, como o papel ou o 

CD-ROM. Em lugar da durabilidade e permanência, como no mundo dos livros, há a 

vantagem de quantidade, velocidade e rapidez.” (LOBO, 2007, p. 12). Para François Cadiou 

et. al. (2007, p. 140) a extrema volatilidade e a instantaneidade da internet são duas das 
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principais características dos documentos virtuais, tendo em vista que “praticamente três 

quartos das páginas têm uma duração de vida inferior a quatro meses, e a capacidade de 

arquivagem não consegue acompanhar uma produção em crescente evolução.”  

Portanto, verifica-se uma visível diferença entre os documentos virtuais e os 

documentos históricas convencionais, em especial no que tange a durabilidade dos suportes. 

Alguns documentos podem durar longos anos, quando não uma dezena de séculos, 

dependendo, neste caso, do suporte dos documentos, como se nota com alguns papiros e 

pergaminhos, que vêm perdurando por séculos. Já os documentos on-line  

 

se almacenan en medios que demuestran ser mucho más vulnerables al transcurso 
del tiempo. Aunque se opere en condiciones óptimas, los soportes magnéticos 
poseen una vida útil de diez años, mientras que los soportes ópticos, por su parte, 
multiplican por diez la cifra anterior. Ninguna de estas modalidades compite en 
cuanto a durabilidad con los medios más clásicos de transmisión de contenidos 
textuales e icónicos, como el papiro, el pergamino y algunos clases de papel. Por lo 
tanto, los documentos electrónicos demandan al historiador y al archivólogo 
exigencias mucho mayores a la hora de garantizar su integridad. (BRESCIANO, 
2010, p. 26-27).  

 

Além disso, outra questão que distingue os documentos virtuais da grande maioria dos 

documentos históricos da contemporaneidade é que eles precisam de dispositivos para serem 

acessados, tendo em vista que sem computadores e “sistemas periféricos apropiados no es 

posible acceder a sus contenidos, a pesar de que los soportes se conserven adecuadamente. 

La obsolescencia acelerada de los médios de almacenamiento y de las propias herramientas 

y unidades de lectura plantea serios problemas”, como destaca o historiador Juan Andrés 

Bresciano (2010, p. 27). Com efeito, um pesquisador que queira analisar ou apenas visualizar 

um perfil pessoal de um falecido da rede social do Orkut necessita, obrigatoriamente, de 

algumas ferramentas essenciais, como de um computador com acesso à internet ou de outros 

dispositivos que possuam conexão à rede, como os smartphones, tablets, entre outros.  

E quanto à multiplicidade e aceleração de informações que a internet propõe? 

Conforme ressalta Luiza Lobo (2007, p. 12), as notícias são transmitidas ao internauta através 

de jornais, rádios e televisões virtuais, além de outras mídias on-line, durante as vinte e quatro 

horas do dia, esteja o usuário em qualquer local que possua um acesso à internet. Logo, a 

internet tornou-se “um passo adiante na aceleração da transmissão da notícia” (LOBO, 2007, 

p. 12), sendo que essa aceleração de informações e o ritmo de vida cada vez mais veloz são 

características da sociedade contemporânea.  
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Nas últimas décadas, vive-se uma busca frenética pela abundância e intensificação de 

informações, sejam elas verdadeiras, relevantes, adequadas ou reais. Estes são sintomas do 

tempo em que se vive, das catástrofes, rupturas e de fortes acelerações na experiência do 

tempo vivido, no qual o patrimônio e em especial a memória valem como respostas do 

presentismo, o atual regime de historicidade, conforme alude François Hartog (2006, p. 272). 

De forma sintetizada, como conceitua François Hartog (2003, p. 27), o Ocidente vivencia uma 

ênfase crescente no presente, de modo que o futuro, anteriormente tão evocado, ocupa cada 

vez menos lugar quando comparado ao presente: é o presente e nada além do presente. Este 

presente se caracteriza como “massivo, invasor, onipresente, que não tem outro horizonte 

além dele mesmo, fabricando cotidianamente o passado e o futuro do qual ele tem 

necessidade. Um presente já passado antes de ter completamente chegado.  

Mas, desde o fim dos anos 1960, este presente se descobriu inquieto, em busca de 

raízes, obcecado com a memória.” (HARTOG, 2006, p. 270). François Hartog destaca com 

isso, o medo, nos dias de hoje, de nada esquecer e a vontade de preparar um museu do 

amanhã e reunir os arquivos de hoje como se já fosse ontem, visto que estamos tomados entre 

a amnésia e a vontade de nada esquecer. Questiona para quem faríamos este museu e 

responde que para nós mesmos. Enfim, como bem sintetiza Hartog (2006, 272), vivemos em 

um presente que, por não ter passado e futuro, ele os gera. 

Essas são características de um presente hipertrofiado e “que tem a pretensão de ser 

seu próprio horizonte” (HARTOG, 1993, p. 9), de forma que as solicitações do mercado 

acabam desempenhando um papel fundamental, como as alterações científicas e o ritmo cada 

vez mais acelerado das mídias, que tornam as mercadorias e os produtos rapidamente 

obsoletos. Vive-se um ritmo de alterações “nunca visto em todos os níveis da vida social e 

uma estandardização inusitada de tudo”, conforme aponta Frederic Jameson (1997).  

Na mesma direção, encontramos as reflexões de Andreas Huyssen (2000, p. 28), que 

diz que vivemos em um presente cada vez mais encolhido, sendo que a aceleração das 

inovações tecnológicas fabrica produtos praticamente obsoletos, que já saem atrasados, como 

exemplifica através da venda de computadores. Utensílios digitais e peças que acabaram de 

ser lançados nas lojas se tornam, em muitos casos, versões desatualizadas, quando não uma 

“peça de museu”. Isto porque o tempo que um produto permanece nas “prateleiras tem 

obviamente encurtado de uma maneira muito radical, e com ele a extensão do presente que, 

no sentido de Lübbe, foi se contraindo simultaneamente à expansão da memória do 
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computador [quanto mais bites de memória, melhor é o computador].” (HUYSSEN, 2000, p. 

28.). 

Ligado a essa aceleração do presente e a “síndrome da memória”, nota-se que, no 

mercado, o passado está chamando mais atenção do consumidor do que o futuro, o que 

significa que os vendedores estão lucrando mais com os produtos relacionados ao passado, 

como as vendas de retrô. São rádios, móveis, televisores e uma imensidão de eletrodomésticos 

fabricados nos últimos anos e que imitam modelos criados no passado. A partir de então, 

Huyssen discuti a relação entre os arquivos digitalizados e a memória do nosso tempo. A 

existência dos computadores é historicamente recente, criados há aproximadamente meio 

século, porém, parafraseando Huyssen (2000, p. 33) “precisamos de ‘arqueólogos de dados’ 

para desvendar os mistérios dos primeiros programas”, como se pode exemplificar a partir da 

utilização dos disquetes.  

Os disquetes, por exemplo, foram criados no início da década de 1970 para armazenar 

arquivos digitais, e já se tornaram, no século XXI, objetos de museu. Devido o aumento do 

tamanho dos arquivos e o pouco espaço que o disquete suportava para armazenar dados, e 

principalmente visto a existência de outras mídias de armazenamento como CD, DVD, 

pendrive e cartão de memória, o disquete caracteriza-se atualmente como um item obsoleto. 

Tendo em vista que os computadores fabricados nos últimos anos não possuem mais entrada 

para este dispositivo, como acessar os arquivos e as informações guardadas dentro dos 

disquetes?  

Conforme lembra Juan Andrés Bresciano (2010, p. 27), na atualidade 

 

ya no existen computadoras que dispongan de disqueteras para unidades de 5¼. 
Algunas máquinas carecen directamente de disqueteras, y en pocos años muy 
probablemente no dispongan de bandejas de lectura de discos compactos, puesto 
que el pendrive tiende a substituir tanto al cd como al dvd, en cuanto soportes de 
preferencia. Si no se cobra conciencia de este hecho y no se adoptan las 
providencias del caso, los historiadores del presente y del futuro inmediato se 
verán privados de materiales valiosos para el desarrollo de sus investigaciones. 
(grifo meu). 

 

Pode-se deparar com o mesmo problema nas filmagens gravadas em fita cassete, 

devido à dificuldade de ainda se encontrar um aparelho de vídeo cassete. A partir destas 

constatações, surgem diversos questionamentos: Os dados gravados nesses dispositivos não 

poderão mais ser acessados? Serão eles definitivamente esquecidos? E o CD, DVD, cartões de 

memória e pendrive passarão daqui a alguns anos pelas mesmas dificuldades e problemáticas? 

De modo resumido, estas são algumas características do avanço das tecnologias, que podem 
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gerar, a curto prazo, as ameaças do esquecimento, conforme pontua Andreas Huyssen (2000, 

p. 33).  

Outra questão bastante abordada e discutida nas mídias e nas pesquisas acadêmicas 

sobre o espaço virtual é a credibilidade dos documentos on-line. Como lembrar Luiza Lobo, 

na internet  

 

Tudo é verrosímil e nada é autêntico ou verdadeiro; tudo se corta-copia-e-cola, num 
texto em que o simulacro é indiscernível e já não é condenável, como ainda ocorria 
em Baudrillard, pois é o tecido da própria realidade. Tudo se repete e reproduz e é 
usado sem nenhuma aura, como havia anunciado Benjamin. (LOBO, 2007, p. 65).  

 

Este é, sem dúvida, outro motivador para os historiadores verem os documentos 

virtuais com mais cautela e precaução, e consequentemente estes serem menos utilizados nas 

pesquisas históricas, já que se costuma dar maior credibilidade e ter-se mais confiança em 

uma notícia disponibilizada em um jornal de papel do que em um site de jornal virtual. Como 

destaca Manuel Castells (2005, p. 286), dá-se maior confiabilidade aos meios de comunicação 

“convencionais”, como os jornais “La Vanguardia, ao New York Times, a El País [...] do que 

àquilo que Manuel Castells possa colocar na rede em determinado momento”.  

Um dos principais motivos para tal desconfiança e receio nas informações presentes 

no espaço virtual é a ausência da especificação de autoria e datação em muitas das notícias, 

não se conhecendo quem escreveu tais informações e quando estas foram postadas no site. 

Outro mote que se refere à incredulidade no espaço virtual, é que qualquer um pode se tornar 

autor, postando-se dados e informações nos mais variados sites, de forma que as cópias e 

reproduções de ideias são comuns na web, já que a atribuição autoral é bastante rara. Assim, 

além de serem encontrados no mundo on-line documentos e obras sem autoria e datação de 

criação, muitos deles são cópias e plágios. 

Além disso, outra questão que se deve ressalvar é a alteração dos textos no suporte de 

papel para o formato eletrônico. Tanto para o leitor, como para o escritor, as transformações 

de um suporte para o outro são significativas e bastante expressivas, sendo que alguns 

indivíduos consideram que o suporte eletrônico traz melhorias, e, ao mesmo tempo, 

implicações negativas, como a falta de contato do leitor com o papel, ou mesmo o 

distanciamento que o computador promove entre o autor e sua obra. Como destaca o 

historiador Roger Chartier (1998, p. 13-16), o leitor  

 

do livro em forma de códex coloca-o diante de si sobre uma mesa, vira suas páginas 
ou então o segura quando o formato é menor e cabe nas mãos. O texto eletrônico 
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torna possível uma relação muito mais distanciada, não corporal. O mesmo processo 
ocorre com quem escreve. Aquele que escreve na era da pena, de pato ou não, 
produz uma grafia diretamente ligada a seus gestos corporais. Com o computador, a 
mediação do teclado, que já existia com a máquina de escrever, mas que se amplia, 
instaura um afastamento entre o autor e seu texto. 

 

 Notam-se então as profundas modificações da relação do indivíduo (tanto o leitor, 

quanto o escritor) com o suporte de papel e o eletrônico, como o contato com os livros, jornais 

e revista em suporte de papel, para aqueles em formato eletrônico. No mundo virtual, ao 

mesmo tempo em que existe um afastamento para o autor e para o leitor, conforme aponta 

Roger Chartier, a pessoa possui, todavia, a liberdade de se tornar editor e também 

distribuidor. Tal fato pode ser elucidado através de revistas científicas que são encontradas 

somente no suporte eletrônico, de forma que os sujeitos são ao mesmo tempo seus “autores, 

editores, distribuidores, leitores.” (CHARTIER, 1998, p. 146).  

 Outro ponto que se deve ressaltar é a relação do historiador com os documentos 

virtuais. Segundo Juan Andrés Bresciano (2010, p. 23), a aparição da internet como uma rede 

de escala “planetaria engendra diversas clases de fuentes, que potencian la labor heurística 

del historiador en un grado superlativo. Estas fuentes —los sitios web— conforman un 

domínio de Internet que se organiza en un conjunto de páginas, cada una de las cuales 

constituye un documento.” Na atualidade, o historiador pode se deparar com um excesso de 

documentos, como os documentos escritos, visuais, orais e virtuais, sendo que uma das 

vantagens da contemporaneidade é o historiador dispor das testemunhas vivas (CADIOU ET. 

AL., 2007, p. 138).  

Além disso, esse “sentimento de imensidão [de documentos] foi acompanhado pela 

revolução documentária causada pela internet”, como lembra François Cadiou et. al. (2007, p. 

140), de forma que uma característica essencial da internet é a sua capacidade de cruzar os 

documentos, especialmente através dos bancos de dados, podendo-se armazenar e interligar 

documentos de variados tipos, como os escritos, orais, imagéticas e virtuais em um mesmo 

arquivo. Um historiador pode integrar seus estudos em um banco de dados, como, por 

exemplo, um historiador que pesquisa atualmente a morte do ex-presidente dos Estados 

Unidos, John Kennedy, que ocorreu em meados do século XX, no ano de 1963. Tal 

pesquisador pode reunir em um único banco de dados diversos documentos, como uma 

fotografia do sepultamento, um fragmento do seu obituário no jornal, uma reportagem sobre 

seu sepultamento divulgada por um canal de televisão da época e uma atual página das 

comunidades do Orkut que homenageiam o presidente, entre elas a comunidade “John 
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Kennedy ®”97, criada em 22 de julho de 2004 e “John Fitzgerald Kennedy”98, criada no dia 

13 de setembro de 2005.  

Enfim, observa-se que as páginas da internet trouxeram novas ferramentas e recursos 

para os pesquisadores das mais variadas áreas, podendo estes utilizar uma imensidão de 

páginas virtuais que está a sua disposição. Juan Andrés Bresciano (2010, p. 24-26) elenca 

nove modalidades de sites que um historiador pode pesquisar ou utilizar como um espaço de 

análise, como por exemplo os sites institucionais, os empresariais, os pessoais, os 

comunitários, os de comercio eletrônico, os recreativos, os informativos, os referenciais e os 

sites para a identificação e acesso a outras páginas da internet. Entre eles, podem-se destacar 

os sites comunitários, recreativos e informativos:  

 

(iv) Los sitios comunitarios: Constituyen verdaderos âmbitos de socialización para 
personas que comparten intereses comunes. Su utilización resulta imprescindible 
para cualquier historiador que intente comprender los mecanismos y las dinámicas 
de las formas actuales de interacción microsocial. (BRESCIANO, 2010, p. 24) 
(iv) Los sitios recreativos. Brindan diversas clases de entretenimientos (pagos o 
gratuitos), que facilitan al investigador el estudio de las actividades lúdicas en El 
ciberespacio, y el análisis de las formas contemporâneas de diversión, basadas en el 
vinculo entre un usuario y diversos programas y archivos, o entre varios usuarios 
que mantienen un contacto virtual. 
(vii) Los sitios informativos. Presentan las ediciones digitales de los órganos de 
prensa y de los medios audiovisuales característicos del mundo contemporáneo. 
Gracias a estos sitios, el historiador puede consultar directamente el número de un 
periódico, un cable de una agencia de noticias, un programa radial o televisivo, sin 
acudir a los repositorios tradicionales (como las bibliotecas) o a los diarios, radios 
y canales. A ello se suma el hecho de que algunos servicios de información existen a 
través de un medio exclusivamente digital. (BRESCIANO, 2010, p. 25) 

 

 Contemporaneamente, conforme supracitado, os estudos relacionados com os sites 

recreativos, como os blogs ou as atuais redes de sociabilidade do Orkut e Facebook são 

certamente um dos mais presentes nas pesquisas das ciências humanas. Entre os assuntos mais 

abordados estão as sociabilidades e vínculos estabelecidos entre os internautas, como as 

relações de amizades e os namoros virtuais, além das temáticas pouco estudadas, como a 

pesquisa apresentada nesse trabalho, sobre as práticas do luto nas páginas da rede social do 

Orkut.  

Por fim, devem-se abordar as questões éticas da pesquisa no espaço virtual. Este é um 

tema bastante versado nas atuais pesquisas acadêmicas das ciências humanas, mas 

caracteriza-se por ainda denotar ambiguidade. Afinal, como o pesquisador deve prosseguir 

                                                           
97 Comunidade da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=196205>. Acesso em 12 abr. 2012. 
98 Comunidade da rede social do Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=5008054>. Acesso em 12 abr. 2012. 
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com as identidades, os nomes e as imagens dos internautas na imensidão de sites da internet, 

em especial naqueles que falam do eu, como os diários virtuais – blogs, os perfis pessoais do 

Orkut e do Facebook? E a privacidade do internauta em um espaço que é público, mas que 

pode falar da intimidade e de seus segredos mais particulares? Estudiosos como Suely 

Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaral (2011, p. 22) destacam “a necessidade de 

discussão e reflexão sobre o papel do pesquisador, seus direitos e deveres em relação aos 

sujeitos pesquisados.” 

Deve-se lembrar, nesse sentido, dos princípios éticos de um pesquisador, omitindo-se, 

quanto necessário ou conveniente, os nomes e rostos dos indivíduos, conforme procedido 

neste trabalho, ou utilizar outros recursos, como usar apenas as iniciais dos nomes dos 

internautas, como procedeu Maria Elisa Máximo, em uma de suas pesquisas. Esta viu a 

necessidade, para fins descritivos, de se ter “um indicador de suas identidades [dos 

internautas] para tornar compreensível alguns aspectos da dinâmica de interações na lista 

Cibercultura-L. Os outros elementos que identificam os participantes, como o endereço 

eletrônico, [...] [foram] substituídos por variáveis.” (MÁXIMO, 2010, p. 155).  

 Segundo o antropólogo Theophilos Rifiotis (2010, p. 23), a dimensão ética da pesquisa 

no ciberespaço, que sempre pautou as discussões no campo da antropologia, está sendo 

novamente colocada em debate nas pesquisas acadêmicas. Salienta, dessa forma, que nas 

pesquisas em sites de listas de discussão, o anonimato não é resolvido com um “login, user id, 

nickname, e-mail, etc. ‘Devo me identificar? E como fazê-lo?’, são perguntas típicas de 

pesquisa. ‘Bom senso’, neste caso, como se pode prever é panaceia. Entrar numa lista de 

discussão se apresentando como pesquisador da própria lista é uma atitude correta”, como 

pontua Rifiotis (2010, p. 23). 

Resumidamente, utilizar as páginas da internet como documentos de pesquisa para a 

história ainda é visto como tabu por muitos pesquisadores, tendo o historiador pouco se 

debruçado sobre tais documentos, já que estes suscitam, de certo modo, estranheza. Os 

motivos para esse fato são variados, conforme elencados no decorrer deste capítulo, em 

especial devido à volatilidade e instantaneidade dos documentos virtuais, a incredulidade nas 

páginas, a imensidão de documentos à disposição do historiador, e ainda a diferenciação dos 

suportes eletrônicos para aqueles mais conhecidos, como o suporte em papel. Entretanto, 

muitos historiadores vêm utilizando o espaço virtual como um novo campo de pesquisa que é 

bastante riquíssimo e inovador, mas que necessita da artesania e do olhar crítico do 

historiador. E, através desses novos documentos, como bem sintetiza François Cadiou et. al. 
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(2007, p. 171), pode-se “afirmar que os historiadores de hoje se interessam pela maneira como 

o tempo é vivido, seja ele como memória, compreensão do passado ou representação do 

futuro.” 
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2 OS RITOS FÚNEBRES NA CONTEMPORANEIDADE 

 

“Morrer ficou mais informal em nossos dias, e a 
gama de necessidades individuais, quando 
conhecidas, se ampliou.”  
(Norbert Elias, 2001)   

 

2.1 SINOS DA MORTE, CORTEJOS FÚNEBRES E CREMAÇÕES: OS VARIADOS 

RITUAIS FUNERÁRIOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

“A morte, tão presente no passado, de tão familiar, 
vai se apagar e desaparecer. Torna-se vergonhosa 
e objeto de interdição.” 
(Philippe Ariès, 2003) 

 

O rito, palavra que carrega consigo diferentes sentidos e representações, pode 

perpassar os diversos âmbitos, como celebrativo, de iniciação, religioso, de passagem, de 

memória e de separação. Praticados por um só indivíduo ou coletivamente, os ritos são 

constituídos “de seqüências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expressos 

por múltiplos meios” (PEIRANO, 2003, p.11), não sendo definitivos, imutáveis e 

fossilizados. Com efeito, os ritos são transformados com o passar dos anos, em um produto 

das sociedades que os inscrevem, de forma que alguns rituais podem desaparecer e depois de 

algum tempo ressurgir, como destaca Martine Segalen (2002, p. 148). 

Para os antropólogos da metade do século passado que discutiam densamente os ritos 

por meio dos estudos das sociedades “exóticas e primitivas”, não havia uma definição fixada e 

reconhecida para os rituais (SEGALEN, 2002, p. 14). No entanto, para os antropólogos de 

hoje, muitos são os sentidos que a palavra rito pode trazer, visto que estão presentes em 

variadas fases de nossas vidas, desde o momento em que “amamos e fuzilamos, quando 

nascemos e morremos, quando noivamos ou casamos, quando ordenamos e oramos. Os rituais 

revelam os valores mais profundos do comportamento humano.” (CARVALHO, 2010).  

Entre esses diversos rituais, estão os relacionados com a morte de uma pessoa. 

Preparar o corpo do morto, avisar a comunidade sobre o falecimento, realizar um cortejo 

fúnebre, velar, enterrar ou cremar o falecido e visitar o cemitério no dia de finados são alguns 

dos variados rituais funerários presentes no decorrer dos séculos. O ato de ritualizar o falecido 
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é um meio criado para dar sentido à morte do ente querido, e também a nossa própria morte, 

sendo o ritual funerário próprio do ser humano, não existindo outro animal que ritualize seus 

mortos, de modo que sua ausência total é uma falta de humanidade, conforme apontam 

Hannezel e Leloup (1999, p. 128).  

Presentes desde a Antiguidade, como as cerimônias de oferenda aos defuntos na China 

e Egito, os ritos funerários foram posteriormente introduzidas pelos árabes no século VIII, e 

levados à Península Ibérica. Mas anteriormente a isso, segundo Delci Torres (2006), os 

neandertais já praticavam os rituais fúnebres, sendo os primeiros homens a realizá-los através 

de suas crenças na idéia de que a morte não se caracterizava como o fim, mas sim era uma 

transição entre o mundo dos vivos e o reino espiritual. Um provável ritual presente na pré-

história é o canibalismo, devido à descoberta de restos de ossos de treze homens neandertais, 

que foram encontrados parcialmente dispersos e queimados junto de fogueiras, como destaca 

José Carlos Rodrigues (2006, p. 52). Percebe-se, então, que a história dos ritos fúnebres “é tão 

antiga quanto a própria aparência do homem sobre a terra.” (TORRES, 2006).  

Mas, no decorrer da história, os ritos de morte foram transformados e modificados. 

Segundo Philippe Ariès (2003, p. 34-35), a morte no Ocidente99 era até o final do século 

XVIII, uma cerimônia pública e bastante organizada. O quarto do doente era um espaço 

visitado por todos, tanto adultos quanto crianças, não havendo “representação de um quatro de 

moribundo até o século XVIII sem algumas crianças”, característica esta bastante diferente se 

comparada à contemporaneidade. O momento antecedente à morte era intensamente familiar, 

de forma que a presença dos parentes e amigos no quarto do moribundo era fundamental. Esta 

morte é denominada por Ariès (2003, p. 35) como domada, visto que além de ser familiar e 

próxima, a morte durante o século XVIII era ao mesmo tempo atenuada. 

Adentrando o século XIX, vemos uma mudança bastante significativa relacionada aos 

rituais de morte, em especial nos de separação entre morto e sobrevivente. A simples ideia da 

morte comovia, de maneira que a dor e a emoção dos que ficavam eram demonstradas por 

choros, gritos e súplicas (ARIÈS, 2003, p. 67). Com isso, para as pessoas que perdiam o ente, 

os rituais fúnebres eram bastante importantes, como o contato e interação com a comunidade 

no momento do velório ou enterro, que acabavam em grande medida amenizando a dor 

causada pela perda. 

No século XIX, e ainda nas primeiras décadas do XX, os rituais de morte nos países 

católicos do ocidente se faziam presentes em todas as partes, iniciando-se quase sempre pela 

                                                           
99 Importante destacar, neste sentido, que as características da morte que são abordadas nesse capítulo são 
estritamente ocidentais, não devendo-se analisar como a morte em toda a extensão mundial.  
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extrema-unção, que é o sacramento administrado pelo padre ao moribundo. Em seguida vinha 

o repique dos sinos da morte, sendo a comunidade avisada sobre o falecimento, enquanto o 

corpo já era preparado em casa, para que posteriormente fosse velado também na casa do 

morto. O velório era um rito bastante longo, durando aproximadamente um dia, de forma que 

parte da comunidade comparecia a tal ritual. Esse era, sobretudo para os católicos, um 

momento de orações, de modo que as mulheres que participavam do velório auxiliavam 

muitas vezes na confecção de coroas de flores artificiais, que eram em seguida colocadas na 

sepultura, além de ajudarem na preparação dos alimentos, pois habitualmente eram servidos 

jantares e almoços.  

Depois de realizado o velório, o corpo era levado à igreja ou ao cemitério, através dos 

extensos cortejos, exemplificado pela Imagem 20. Durante a procissão, que tinha início na 

casa do falecido, o caixão costumava ser carregado pela comunidade, em especial pelos 

familiares e amigos do falecido, mesmo que fossem quilômetros de distância. Em muitos 

casos, o cortejo era finalizado em frente à igreja, local em que era feita a encomendação ou a 

missa de corpo presente, para só depois ser levado ao cemitério, para a ritualização do enterro. 

Nas celebrações realizadas dentro da igreja, entre os diversos rituais está a bênção do padre ao 

corpo do falecido, para então darem início ao sepultamento. Nos cemitérios secularizados100, 

que costumavam ficar ao lado da igreja, era aberta uma cova ou construída uma nova 

sepultura para receber o corpo do falecido, sendo esse local quase sempre sagrado pelo padre. 

No enterro era dado o último adeus ao ente querido, e a dor dos familiares e amigos era 

intensa e visível, afinal era o último momento em que se via o corpo, mesmo estando falecido. 

Choros, comoções e súplicas eram habituais nesse ritual. 

 
Imagem 20 – Exemplo de um cortejo fúnebre, realizado na cidade de Urussanga (Santa Catarina) na metade do 

século XX 
 

                                                           
100 Os cemitérios secularizados, também conhecidos como convencionais, caracterizam-se geralmente pela 
“presença de sepultamentos realizados em construções funerárias, como túmulos ou mausoléus, podendo 
também aparecer na forma de cova simples, fora do espaço interno das igrejas.” (CASTRO, 2008b, p. 4). 



84 

 

 
 

Fonte: (TOMASI, 2010, p. 69) 
 

Após o enterro ocorriam os rituais post-mortem, principalmente as práticas de luto e as 

missas em intenção ao falecido, como de sétimo dia e a de um ano de morte. Nos primeiros 

meses, as visitas dos familiares e amigos a casa do enlutado eram frequentes, como também a 

utilização das vestimentas pretas e a intervenção nos hábitos do dia a dia e na vida social dos 

enlutados, de forma que os familiares mais próximos não costumavam participar de festas e 

comemorações. Além das práticas do luto, era comum a visitação à sepultura do falecido, 

ritual presente desde o século XVIII. Costuma-se levar ao cemitério as flores naturais e 

artificiais ao ente, visitando-se a sepultura do morto como se fosse “a uma casa própria, cheia 

de recordações. A recordação confere ao morto uma espécie de imortalidade [...] Aí se 

recolhem, ou seja, evocam o morto e cultivam sua lembrança.” (ARIÈS, 2003, p. 75).  

Em suma, durante os séculos XIX e início do XX, muitos eram os rituais de morte, 

sendo que os adultos e as crianças participavam dessas práticas fúnebres, tanto os familiares 

do falecido, como amigos e vizinhos. Entretanto, no decorrer do século XX, muitos desses 

ritos funerários sofreram alterações ou deixaram de ser praticados. Essa variedade de rituais, 

tão presente na vida dos que ficavam, foi se perdendo, juntamente com o sentido da morte, 

que se tornou um tabu e de certa forma inominável. A atitude de interdição diante da morte, 
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segundo Philippe Ariès (2003, p. 91), teve início nos Estados Unidos101 após a Primeira 

Guerra Mundial, sendo um meio para os que ficavam, como familiares e amigos do falecido, 

de preservarem sua felicidade, e desviarem do sofrimento que a morte causa.  

A morte nas últimas décadas acabou então, em muitos casos, “reprimida”, e a 

sociedade (como amigos e vizinhos) que anteriormente estava ao lado da família do morto, se 

ausentou em quase todas as práticas. Alguns poucos rituais ainda persistem em cidades do 

interior, como o toque dos sinos de morte, os velórios dentro de casa e as práticas de 

encomendação do corpo, porém, a variedade antes existente, como realizar um cortejo 

fúnebre, foi na expressão de José Rodrigues (2006, p. 163) negligenciada, transformando-se a 

morte e seus rituais em verdadeiros tabus.  

Mas, e quanto às centenas de mortes que aparecem diariamente na televisão, na 

internet e nos jornais, como de pessoas que se acidentam, de assassinos, de policiais, e mesmo 

de famosos, como artistas, políticos e cantores? Essas mortes midiatizadas tratam-se da morte 

dos outros, daquelas distantes do nosso círculo familiar e de amizade, são mortes que se 

tornam espetáculo, não se emoldurando como uma morte introspectiva, negada, inominável e 

interdita, conforme descrita acima. A morte presente nos meios de comunicação “não comove 

tanto os sentimentos dos telespectadores, como acontece com a realidade, no contato face a 

face.” (SOUZA, 2005, p. p. 19).  

Portanto, como bem sintetizam Elizabeth Rondelli e Micael Herschmann (2000, p. 

285-286), ao mesmo tempo em que  

 

a maioria das nossas mortes anônimas ainda se mantêm reservadas e vedadas aos 
olhos nos hospitais, asilos e velórios, notamos que as sociedades contemporâneas 
têm, cada vez mais, reconduzido a morte de alguns notórios eleitos ao ‘mundo dos 
vivos’ através de sua encenação mediática [como as mortes de famosos expostas na 
televisão, cinema e internet].  
[...] nessa encenação mediática específica é o choque provocado pela morte de 
alguém famoso que traz os ingredientes para a narração dramática, sensacional e 
intensiva dos jornais e, principalmente, das câmeras televisivas, que produzem uma 
superexposição que parece se exacerbar diante da certeza de sua curta duração na 
pauta das notícias. A morte surge aqui como principal pretexto para uma 
recuperação da vida de quem morre, num ato biográfico que adquire cores 
específicas com o relato espetacularizado. Este artifício é bastante evidenciado pelas 
imagens que passam a ser produzidas: enquanto num primeiro plano aquelas se 
detêm sobre os ritos e cerimônias e acontecimentos em tempo real que circundam a 
morte, numa espécie de segundo plano, muitas vezes com a voz em off, vão 
emergindo episódios, passagens de sua vida geralmente escolhidos de modo a 
intensificar o clima de pesar daquelas cenas do primeiro plano. 

 

                                                           
101 Nos Estados Unidos da América, segundo Júlio de Queiroz (2008, p. 50), o morrer deve ser banido do viver 
social, sendo que “estar doente é apenas uma ocasião para demonstrar que se pode sarar, e, nesse país, a morte 
não tem sentido.”  
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Tais mortes de famosos, extremamente midiatizadas, são aquelas que realmente 

adentram as casas, com “direito a closes de velórios, cerimônias fúnebres e desfile de 

cumprimentos levados por celebridades do mundo artístico e político [...] o morto famoso 

ingressa no mundo do espetáculo e passa a ter a sua vida editada e reeditada para usufruto e 

exemplo de quem permaneceu.” (RONDELLI; HERSCHMANN, 2000, p. 287). No entanto, 

não há tabu nessas mortes midiatizadas, diferentemente da íntima, aquela que realmente nos 

toca, como a morte dos familiares e amigos, sendo essa morte a “dissimulada, escondida, 

despojada com demasiada frequência de sua dimensão humana. Essa morte, íntima porque 

nos atinge, nos fere no mais profundo de nós mesmos [...] íntima porque ela nos aproxima de 

nossos sentimentos, é essa morte que é tabu”, como destacam Hannezel e Leloup (1999, p. 

44-45). Assim, como bem sintetizam, o verdadeiro tabu da morte é o da familiaridade, da 

intimidade, sendo essa a morte que se evita falar e que se tenta esconder dos amigos e 

familiares.  

Nesse mesmo sentido, percebe-se que nas últimas décadas, apesar dessas mortes 

íntimas, dos familiares e amigos, serem vistas como tabus, ocultando-as quase sempre das 

conversas e do cotidiano, a morte dos outros é densamente midiatizada, seja através do 

cinema, dos jornais, da televisão ou das histórias em quadrinhos. Conforme conclui Michel 

Vovelle (2010, p. 325),  

 

A presença dos mortos, da forma frequentemente lúdica na qual se manifesta, como 
para exorcizar o medo, no cinema, na televisão ou nas histórias em quadrinhos, volta 
a povoar de forma inesperada um além do mundo visível, que o imaginário cristão 
desertou. É uma sintonia, em sincronia com o que afirma as pesquisas sobre as 
novas crenças que os homens inventam, desde a reencarnação até as comunicações 
com o além.  

 

Juntamente com a interdição da morte íntima, percebe-se, na contemporaneidade, um 

afastamento dos rituais fúnebres. Mesmo que alguns ritos tenham perdurado no decorrer do 

século passado e início do XXI, deve-se salientar que muitos deles “foram esvaziados de 

sentimento e significado; as formas seculares tradicionais de expressão são pouco 

convincentes” (ELIAS, 2001, p. 36), como se percebe com o momento do enterro. 

Anteriormente tão importante para os familiares e amigos do falecido, visto ser o momento 

mais extremo de separação entre os que ficavam e o falecido, como antes descrito, o enterro 

cessou de ser um “espetáculo familiar” no transcorrer do século XX. Segundo uma pesquisa 

realizada pelo historiador Philippe Ariès (1990, p. 629), nas últimas décadas do século XX, 

através de um questionário realizado com diversas pessoas do continente europeu, 70% 
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responderam que não tinham assistido a um enterro nos últimos cinco anos, sendo que as 

crianças acabavam não acompanhando nem mesmo o enterro dos seus próprios pais.  

Outra transformação dos ritos funerários a partir das primeiras décadas do século XX é 

o fato de que muitos adoentados passaram a morrer nos hospitais e clínicas e não mais em 

casa, junto dos familiares e amigos, como nos séculos passados. Tal característica representa 

um deslocamento do lugar da morte, já que ela sai da casa, espaço “onde sempre vivera o 

moribundo, lá onde estavam as suas raízes, as suas lembranças, os seus familiares e os seus 

pertences, para um espaço de anonimato, para um ambiente frio, vazio e desconhecido: a 

solidão do quarto de hospital." (CORRÊA, 2008, p. 23). E quando os doentes estão à beira da 

morte, os médicos raramente falam do seu estado de saúde, ficando os familiares, e 

principalmente os moribundos, sem saber que a morte está próxima, ou seja, o novo 

“costume” determina que a pessoa faleça na ignorância de sua própria morte, como lembra 

Ariès (2003, p. 235).  

Nesse mesmo sentido, outra peculiaridade presente na contemporaneidade é o 

isolamento do idoso do seu círculo familiar e de amizade, e a criação dos asilos, que são 

geralmente, segundo o sociólogo Norbert Elias (2001, p. 85-87), desertos da solidão. Verifica-

se então, em muitos casos, um adoecimento e uma morte isolada, privada e solitária desses 

idosos, o que difere drasticamente das mortes dos séculos anteriores ao XX, que eram eventos 

muito mais públicos, sendo que os indivíduos faleciam junto dos outros por estarem “menos 

acostumadas a viver e estar sós. Não havia muitos cômodos em que uma pessoa pudesse ficar 

só. Os moribundos e os mortos não eram tão flagrantemente isolados da vida comunitária.” 

(ELIAS, 2001, p. 87).  

Mas, no decorrer do século XX e na primeira década do XXI, alguns dos antigos 

rituais de morte ainda foram praticados, como ocorre no dia de finados102, também conhecido 

com dia dos mortos. Nos países ocidentais católicos, esse é um dia de intensa visitação ao 

cemitério, e de ritualização nas sepulturas dos falecidos, como no México, país que mais 

cultua essa data. Para os mexicanos, o “dia primeiro de novembro é considerado o dia das 

crianças mortas (Todos os Anjos) e o dia dois de novembro são consagrados aos defuntos 

fiéis, que são os mortos adultos.” (REZENDE, 2007, p. 16). 

                                                           
102 O dia de finados (02 de novembro), que caracteriza-se pela visitação aos cemitérios, é um rito fúnebre que 
teve início apenas no século XIX, sendo bastante comemorado no Ocidente Católico. Essa data, no entanto, foi 
derivada de um evento que já acontecia há séculos, conhecido como dia de todos os mortos, que eram orações 
realizadas para as almas do purgatório (REZENDE, 2007, p. 16). Segundo Michel Vovelle (2010, p. 27), a 
celebração do dia 02 de novembro como comemoração dos mortos foi instaurada pela Igreja, sob influência da 
ordem de Cluny, entre os anos de 1024 e 1033.  
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No Brasil, tanto nas áreas rurais quanto urbanas, os cemitérios tornam-se no dia de 

finados um ambiente movimentado (Imagem 21 e Imagem 22), enfeitado e colorido, com a 

variedade de flores e velas. Nos dias que antecedem a data, muitos familiares e amigos dos 

falecidos costumam visitar o campo-santo para arrumar a sepultura103, lavando-a, pintando-a e 

depositando os ritos, entre eles as flores naturais e artificiais, como também as velas. Em 

muitas regiões do país, pessoas viajam longas distâncias para visitar seus entes falecidos, 

sendo que muitos cemitérios são no dia dois de novembro um espaço de sociabilidade e de 

reencontro com amigos e parentes distantes há anos. Tais características podem ser 

encontradas ainda hoje na cidade de Urussanga, no Sul do Estado de Santa Catarina, de modo 

que a data atrai moradores de “diversas cidades tanto da redondeza, como de locais distantes 

no estado, como Florianópolis, Laguna e Tubarão, para visitar seus entes mortos e participar 

das celebrações [como as missas realizadas dentro do cemitério].” (TOMASI, 2010, p. 103).  

 

Imagem 21 - Cemitério Municipal de Cravinhos (SP), no 
dia de finados, no ano de 2011 

 

 
 

Fonte: JORNAL A TRIBUNA REGIONAL (2011) 

Imagem 22 - Cemitério São Francisco Xavier (RJ), no dia 
de finados, no ano de 2011 

 

 
 

Fonte: JORNAL DO BRASIL (2011)  
 

Percebe-se então que o dia de Finados é extremamente importante para muitos dos 

brasileiros, em especial para os enlutados que enterraram um ente querido recentemente. 

Enfim, conforme salienta Roberto DaMatta (1997, p. 146), o dia de Finados ou dia dos 

mortos, é uma data que, 

 

no Brasil goza de imensa popularidade, ocasião em que, todas as famílias visitam o 
cemitério e lembrar os ‘seus mortos’ mais queridos ou mais recentes. Vivemos em 
um universo onde os vivos têm relações permanentes com os mortos e as almas 

                                                           
103 Nos últimos anos, esses ritos de preparação da sepultura do falecido, como limpar, lavar e pintar o túmulo, 
estão saindo do âmbito familiar e sendo realizados por pessoas pagas para tais funções, de modo que muitos 
indivíduos estão se especializando na execução de tais serviços no interior dos cemitérios.  
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voltam sistematicamente para pedir e ajudar, para dar lições de humildade cristã aos 
vivos, mostrando sua assustadora realidade.  

 

Entretanto, no restante do ano, principalmente nas grandes cidades brasileiras, o 

cemitério, de local para sepultar e ritualizar o ente falecido, tornou-se um espaço “para fumar 

um baseado, [realizar] práticas sexuais proibidas ou esconderijo de bandidos fugindo da 

polícia e até de abrigo a alguns desavisados e sem-teto” como destaca José de Anchieta 

Corrêa (2008, p. 17). Os campos-santos ficam muitas vezes invisíveis nas grandes cidades, 

quando não são totalmente esquecidos devido à movimentação intensa dos espaços urbanos, 

com seus prédios altos e viadutos que cortam avenidas inteiras. Assim, mesmo “situados ao 

lado ou no limite de aglomerado - favelas ou moradias de classe média - ou circundados por 

vias de tráfico, linhas de ônibus, os cemitérios passam quase sempre despercebidos à 

população urbana de nossos dias.” (CORRÊA, 2008, p. 16-17, grifo do autor).  

Além das modificações e permanências dos antigos rituais fúnebres, novos foram 

introduzidos nas grandes cidades ocidentais, no decorrer do século XX. O morto é a partir de 

então, em muitos casos, maquiado, disfarçando seu aspecto e aparência mórbida, através da 

toalete fúnebre, que tenta de alguma forma conservar no corpo do morto a sua fisionomia 

familiar e alegre que tinha durante a vida104. E o falecido, não mais velado na casa da família 

durante 24 horas, pode agora ser exposto por algum tempo na funeral home, uma espécie de 

hotelaria especializada em receber mortos. Como descreve Ariès (2003, p. 266-268), a funeral 

home é caracterizada como “um lugar neutro, que não fosse nem o hospital anônimo, nem a 

casa demasiado pessoal”, sendo que os velórios realizados nesses locais são para os 

psicólogos contemporâneos um meio de afastar a dor dos enlutados através de seus ambientes 

floridos, belos e serenos (ARIÈS, 2003, p. 271).  

Outra especialidade relacionada aos rituais de morte na contemporaneidade é que estes 

deixaram de ser realizados pelos familiares e amigos do morto, e passaram a ser feitos por 

pessoas e empresas especializadas, como os funeral directors. Esses são profissionais que 

apresentam-se não apenas como “simples vendedores de serviços mas como doctors of grief 

que têm uma missão, tal como os médicos e os padres, e essa missão, desde o princípio do 

século, consiste em ajudar os sobreviventes enlutados a voltar ao normal.” (ARIÈS, 1989, p. 

62, grifo do autor). Portanto, essas empresas especializadas em vender produtos e serviços 

                                                           
104 Para Roberto DaMatta (1997, p. 138), “o cadáver tem que ser disfarçado (maquiado, embalsamado e colocado 
num caixão acolchoado e acetinado que lembra uma cama confortável) nos Estados Unidos”, pois a sociedade 
contemporânea é intensamente egoísta, com um credo individualista.  
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relacionados com a morte, como donos e funcionários de funerárias, cemitérios e crematórios, 

promovem em muitos casos um discurso de eufemismo.  

Tais discursos tentam neutralizar as palavras que suscitem a lembrança da morte e de 

seus rituais, como “‘sala de preparação’ em vez de câmara funerária, ‘ataúde’ no lugar de 

caixão, ‘caixão’ ou ‘féretro’ significando corpo, ‘corpo’ no lugar de cadáver, ‘cerimônia’ em 

vez de sepultamento.” (RODRIGUES, 2007, p. 179). Como bem resumo Júlio de Queiroz 

(2008, p. 61), as nomenclaturas relacionadas com a morte tornaram-se cada vez menos 

chocantes, de modo que “Morria-se na Idade Média. No Romantismo europeu, ao morto 

faleciam as forças. Daí a expressão ‘falecido’: o que perdeu as forças. No mundo moderno, o 

ente querido deixou os seus, partiu, descansou, fez o favor de sumir-se por fim.” 

O mesmo afastamento da morte e de seus rituais ocorreu no decorrer do século XX 

nos cemitérios, como nos cemitérios jardins, também conhecidos como cemitérios parques105, 

que contiveram os traços mórbidos, dando a impressão ao visitante de estar em um jardim ou 

parque, sem a presença das ornamentações como as esculturas de anjos e cruzes, tão comuns 

nos cemitérios secularizados. Nos cemitérios jardins, as sepulturas, quase sempre em 

estruturas pré-moldadas não aparentes e totalmente subterrâneas (conforme Imagem 23 e 

Imagem 24), trazem pouca identificação de quem é o falecido, como apenas uma lápide com 

seu nome, as datas de nascimento e morte e, às vezes, sua fotografia e um epitáfio106, isto 

quando as sepulturas não são totalmente “anônimas”. E as variadas formas de ritualizar os 

mortos, bastante encontradas nos cemitérios secularizados, são em alguns cemitérios jardins 

proibidas, como acender uma vela, levar uma flor artificial, um rito afro ou mesmo depositar 

sobre a sepultura objetos pessoais do falecido, os conhecidos cultos populares. 

 

                                                           
105 Os cemitérios jardins ou parques são caracterizados pela “concepção cemiterial com túmulos praticamente 
ocultos na paisagem, cercados de verde e flores, como em um jardim.” (CASTRO, 2008a, p. 52). Os cemitérios 
jardins foram criados nos Estados Unidos, sendo que o primeiro cemitério parque do Brasil foi o Cemitério da 
Paz em São Paulo, no bairro do Morumbi, criado em 1965, de origem protestante. Atualmente, grande parte dos 
cemitérios particulares existente no Brasil é do tipo jardim, de modo que além de adquirir um lote, é necessário, 
em muitos casos, pagar uma mensalidade (REZENDE, 2007, p. 24-25).  
106 Os epitáfios podem ser frases que sintetizam o que o morto foi em vida, mensagens de saudade deixadas pelos 
familiares e amigos, como também fragmentos bíblicos. Essas inscrições, como “Saudades eternas” e “Descanse 
em paz”, costumam estar presentes na lápide, junto dos dados sobre o falecido. 
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Imagem 23 - Cemitério Jardim Metropolitano (Fortaleza-
CE) 

 

 
 

Fonte: PANORAMIO. Disponível em: 
<http://www.panoramio.com/photo/42418878>. Acesso em: 

10 jun. 2012 

Imagem 24 - Cemitério Jardim da Paz (Florianópolis-SC) 
 

 

 
 

Fonte: JORNAL NOTÍCIAS DO DIA ONLINE (2012) 

 

E além do ato de sepultar o corpo do morto nos cemitérios, contemporaneamente e no 

decorrer da história, outros destinos foram dados ao corpo do ente querido, depois de 

realizado o ritual de velório. Entre eles estão a cremação, o enterro, o embalsamamento, o 

canibalismo e a mumificação, sendo as duas primeiras as mais presentes contemporaneamente 

nos países ocidentais. O enterro, que pode ser realizado em qualquer tipo de sepultura, como 

nas covas simples, túmulos, mausoléus ou gavetas e lóculos, tanto nos cemitérios como nos 

memoriais, não são para Rodrigues (2006, p. 49) somente um espaço para depositar os corpos 

dos entes, “mas freqüentemente são também o símbolo da unidade do grupo familiar, em 

torno do qual vários ritos importantes são celebrados.” 

Quanto à cremação, esta foi condenada por séculos entre os cristãos, visto ser 

considerada uma prática realizada apenas por bárbaros pagãos, utilizada inclusive como um 

castigo especial para alguns criminosos (RODRIGUES, 2006, p. 102). Porém, nas últimas 

décadas, a cremação vem ganhando espaço, como percebe-se no Brasil, através da criação de 

crematórios em diversas cidades do país, com fornos importados da Europa ou Estados 

Unidos, quando não produzidos no Brasil, como o forno do Crematório Ecumênico de 

Blumenau (SC), produzido pela empresa Fornos Jung, também da cidade de Blumenau107.  

Atualmente, após o ritual da cremação, muitos familiares e amigos do falecido 

decidem não depositar suas cinzas em um cemitério, mas sim jogá-las em outro lugar, como 

no mar ou em um bosque. Com isso, depois de praticado tais ritos com as cinzas, constata-se 

que muitos enlutados acabam sentindo a ausência de um espaço físico para realizar os rituais 

                                                           
107 Para saber mais ver: <http://www.cemiteriosaojose.com.br/forno/historia>. Acesso em 10 fev. 2012.  



92 

 

post-mortem, como visitar o cemitério no dia de finados ou levar um arranjo de flores e 

acender uma vela na sepultura do ente querido no dia do seu aniversário de morte. Assim, 

como as pessoas podem praticar esses rituais post-mortem sem a presença física da sepultura 

do falecido no cemitério?  

Uma solução encontrada por muitos desses enlutados é a visitação aos cemitérios on-

line, existentes desde a metade da década de 1990. Esses cemitérios, como serão apresentados 

no capítulo 2.3, tornaram-se um ambiente virtual em que os enlutados podem praticam os 

rituais post-mortem, estando em qualquer parte do mundo e sem precisar sair do espaço 

doméstico para visitar o cemitério. Nos cemitérios on-line, o enlutado pode criar um memorial 

em homenagem a seu falecido, como também, em alguns sites, enviar mensagens de saudade 

e depositar flores e velas virtuais que ficam nas páginas por um dia, quando gratuitas, ou 

durante uma semana, quando são pagas.  

Outro espaço on-line utilizado pelos enlutados para realizar os rituais post-mortem, 

principalmente as práticas do luto, são as redes de sociabilidade, em especial o Orkut. Como 

será abordado no próximo capítulo, é encontrada nessa rede social uma grande quantidade de 

perfis de pessoas mortas, de modo que muitos usuários falecidos continuam “vivos” em seus 

perfis pessoais, além das comunidades que são criadas para homenagear um morto ou 

protestar contra as mortes trágicas.  

Pôde-se então perceber que os rituais fúnebres transformaram-se no decorrer do século 

XX. Anteriormente, a morte era para os indivíduos, fossem crianças, jovens e idosos, mais 

familiar e presente nos seus dias, o que não significa dizer que ela era mais pacífica, como 

enfatiza Norbert Elias (2001, p. 21). Os mortos e a morte eram temas presentes no cotidiano 

das pessoas, como nas rodas de conversas, na participação dos rituais, nas poesias e na 

literatura108.  

Contudo, contemporaneamente, com as inovações da medicina e a expectativa de vida 

cada vez maior, a morte e seus rituais foram adiados, de forma que o “espetáculo da morte 

não é mais corriqueiro” (ELIAS, 2001, p. 15), sendo criada inclusive, no ano de 1949, a 

                                                           
108 A morte e os mortos eram temas de obras inteiras, “como as de Barrès, Loti, Maeterlinck, Mallarmé, Rilke, 
[...] marcadas pela obsessão da morte”, conforme destaca Edgar Morin (1997, p. 286). Já na contemporaneidade, 
escrever sobre a morte ou mesmo pesquisá-la é visto como tabu por muitos leigos e pesquisadores, tendo a 
historiografia pouco se ocupado com tais assuntos no decorrer do século XX. Aliás, nas últimas décadas, como 
pôde-se perceber das pesquisas sobre a temática da morte, como em congressos e encontros nacionais e 
internacionais nas áreas de história, sociologia e antropologia, sobretudo os estudos a respeito dos rituais de 
morte vivenciados na atualidade, esses são escassos, quando não ausentes nas abordagens de pesquisa. Em suma, 
compreende-se que o tema da morte possui distintos caminhos a serem estudados nas diversas áreas de 
conhecimento, englobando essa pesquisa apenas algumas abordagens das práticas do luto no espaço virtual, 
principalmente na rede social do Orkut. 
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famosa máquina que luta contra a morte, mais conhecida como a “máquina de parar a morte”, 

do doutor J. Thomas, conforme lembra Edgar Morin109 (1997, p. 325). Com efeito, para 

Zygmunt Bauman (1998, p. 194), na contemporaneidade vive-se tão ocupado que “tentando 

observar todas as prescrições e proscrições que a medicina moderna propõe, pensamos menos, 

se tanto, na vaidade suprema dessa observância. O resultado da desconstrução é que o inimigo 

invisível, a morte, desapareceu de vista, e do discurso.” 

Enfim, como destaca François Hartog (2003, p. 27), notamos nas últimas décadas a 

extrema valorização da juventude e o retardamento dos sinais da velhice, como as plásticas 

para amenizar as rugas, particularidades esses do presente no qual vivemos, que se caracteriza 

por ser hipertrofiado e alargado110. E o medo da morte foi intensificado no século passado, de 

modo que os vivos, mesmo os idosos, acabam se identificando menos com o adoecer, 

idealizando em muitos casos a imortalidade e a ideia de que a morte está distante.  

 

2.2 DAS VESTIMENTAS PRETAS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DOR DA PERDA: 

AS TRANSFORMAÇÕES DAS PRÁTICAS DO LUTO 

 

“Está-se convencido de que a manifestação 
pública do luto, e também sua expressão privada 
muito insistente e longa, é de natureza mórbida. A 
crise de lágrimas transforma-se em crise de 
nervos. O luto é uma doença. Aquele que o 
demonstra prova fraqueza de caráter.”  
(Philippe Ariès, 1990) 

 

Dentre os variados rituais relacionados com a morte do ente está o luto - palavra que 

remete aos sentimentos de dor e tristeza, o luto tem variados significados, mas quando 

mencionado, é logo associado ao pesar pela morte de alguém111. O luto, como bem sintetiza 

Edgar Morin (1997, p. 80), 

                                                           
109 Ainda, segundo Edgar Morin (1997, p. 325), esta famosa máquina de “parar a morte”, permite “realizar a 
perfusão de grandes órgãos, e mesmo de organismos humanos inteiros, em condições próximas das condições 
fisiológicas normais.” Tal máquina, como bem salienta, é apenas um exemplo dos variados caminhos da ciência, 
que vão contra as ideias de que o paciente pode ou vai morrer, de modo que “Todos os métodos de luta contra a 
enfermidade se prolongam em métodos de luta contra a velhice. Todos os métodos de luta contra a velhice se 
prolongam em métodos de luta contra a ‘bela’ morte. Todos os métodos de luta contra o acidente se prolongam 
em métodos de luta contra a morte ‘feia’.” (MORIN, 1997, p. 327).  
110 Essas são características do presentismo, o atual regime de historicidade, conforme exposto no capítulo 
anterior. 
111 A morte de uma pessoa próxima costuma causar muitas dificuldades para a vida dos que ficam, podendo 
transformar-se em um luto saudável e conciso, como também traumático, ocasionando implicações psíquicas na 
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exprime socialmente a inadaptação individual à morte, mas, ao mesmo tempo, ele é 
este processo social de adaptação que tende a fechar a ferida dos indivíduos 
sobreviventes. Após os ritos da imortalidade e o fim do luto, após um ‘penoso 
trabalho de desagregação e de síntese mental’, só então a sociedade ‘tendo voltado à 
paz, pode triunfar da morte’.  

 

De acordo com Jeffrey Kauffman (2004, p. 321), que atribui várias definições para a 

palavra luto, esta pode ser compreendida como 

 

[...] uma resposta psicológica à morte ou a outra qualquer perda, e é igualmente a 
expressão ou comunicação dessa resposta. [...] O luto é, então, entendido como o 
ritual do luto. 

O luto é um processo de posicionamento face à perda e à morte. 

O luto é habitualmente descrito como ocorrendo em estágios ou fases. As teorias 
desenvolvimentistas dividem o trabalho de luto numa série de fases ordenadas 
sequencialmente no tempo.  

 

No decorrer da história, o luto foi vivenciado de diferentes formas, sendo que muitos 

dos rituais cristãos de luto encontrados desde o medievo, e que perpassaram até a 

contemporaneidade, são herdados do luto judaico. Entre tais rituais pode-se destacar o luto 

fechado, que costuma findar com a missa de sétimo dia, as missas mensais e anuais realizadas 

em memória dos entes mortos, a celebração anual do dia de finados, entre outros ritos de 

morte, conforme destaca Júlio de Queiroz (2008, p. 73).  

Na primeira metade da Idade Média, as práticas de luto eram um dos rituais de morte 

mais dramáticos. Estas eram manifestações bastante violentas, pois os enlutados, logo após a 

morte do ente querido, “rasgavam suas roupas, arrancavam a barba e os cabelos, esfolavam as 

faces, beijavam apaixonadamente o cadáver, caíam desmaiados e, no intervalo de seus 

transes, teciam elogios ao defunto, o que é uma das origens da oração fúnebre”, como 

apresenta Ariès (2003, p. 107-108).  

                                                                                                                                                                                     

vida do enlutado, desenvolvendo “até o aparecimento de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, 
melancolia e psicopatias.” (OLIVEIRA, 2001, p. 92). Inicialmente, logo depois da morte, o luto costuma ser 
representado pelas lágrimas e lembranças constantes do ente falecido, mas após alguns anos, é demonstrado 
principalmente por um distante sentimento de saudade. No entanto, dependendo do grau de parentesco e da 
ligação afetiva com o falecido, a duração do luto pode variar. Alguns enlutados podem demonstrar seu pesar por 
mais tempo, atingindo inclusive algumas décadas, como aqueles que passam por uma morte trágica, enquanto 
outros podem expressar mais brevemente. Do mesmo modo que a duração do luto, pode-se destacar a forma 
como este é manifestado, sendo que algumas pessoas conseguem demonstrar sua dor mais naturalmente, 
enquanto outras são mais recolhidas e introspectivas. Enfim, o luto como a memória, vai modificando-se com o 
passar dos anos, tendo em vista que “não é um processo moldado (‘elaborado’) no tempo histórico.” 
(PORTELLI, 2006, p. 109).  
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Já era encontrado também no medievo o trabalho feito pelas carpideiras, as mulheres 

que eram pagas para chorar e demonstrar a dor da perda durante o funeral, através de choros, 

gritos e lamentações (ARIÈS, 2003, p. 128). Em muitos países, as carpideiras tomaram o 

espaço anteriormente ocupado pela família e amigos durante os rituais de post-mortem, 

perdendo-se com isso a autenticidade e espontaneidade112.  

Diferentemente, do final da Idade Média até o século XVIII, o enlutado tinha que 

expressar sua dor da perda por determinado período, mesmo que esta não estivesse mais 

presente, de modo que o tempo de luto poderia “ser reduzido ao mínimo por um novo 

casamento precipitado, mas nunca era abolido.” (ARIÈS, 2003, p. 71). Outra característica é a 

visitação constante dos familiares e amigos à casa da família enlutada, sendo que nesse 

período teve início o ritual de reclusão e resguardo dos enlutados, afastando-os inclusive de 

algumas exéquias113. O objetivo para o período de reclusão é explicado por Ariès através de 

duas motivações: permitir que os sobreviventes que estavam realmente enlutados e infelizes 

pudessem resguardar sua dor do mundo, “consentindo-lhes esperar, como um doente em 

repouso, a amenização de seus sofrimentos” (ARIÈS, 2003, p. 247); e um meio de “impedir 

os sobreviventes de esquecerem demasiado cedo o falecido, excluindo-os durante um período 

de penitência, das relações sociais e dos prazeres da vida profana.” (ARIÈS, 2003, p. 248).  

A partir do século XIX, modificam-se essas formas de praticar o luto, sendo tais 

transformações como um retorno aparente, depois de sete séculos, dos modos espontâneos 

presentes na Alta Idade Média (ARIÈS, 2003, p. 72). Os enlutados passam então a demonstrar 

o sofrimento espontaneamente ou de modo histérico para os psicólogos de hoje: chora-se, 

jejua-se, desmaia-se e desfalece-se, tocando até mesmo os limites da loucura, de forma que 

essas manifestações eram para os enlutados bastante legítimas e necessárias. Tal “excesso” 

das práticas de luto durante o século XIX tem para Ariès (2003, p. 72) um significado: “os 

sobreviventes aceitam com mais dificuldade a morte do outro do que o faziam anteriormente. 

A morte temida não é mais a própria morte, mas a do outro.” 

                                                           
112 As carpideiras ainda são bastante encontradas no Oriente Médio, já que através delas aumenta-se “a 
intensidade dos lamentos e as dimensões da tristeza socialmente obrigatória: elas se arrancam os cabelos, 
espalham cinzas, rasgam suas roupas, laceram a si mesmas com as unhas, num ritual que talvez provoque mais 
emoção do que exprima”, como ressalta Rodrigues (2006, p. 41).  
113 Durante o século XIX, a reclusão e o resguardo dos familiares do falecido se tornaram mais voluntários do 
que obrigatórios, não sendo mais proibida a participação dos familiares nas exéquias, como nos cortejos e 
velórios, de modo que “não mais se tolerava que fossem as mulheres afastadas dos serviços fúnebres, como 
antigamente” conforme aponta Ariès (2003, p. 249). As mesmas práticas de reclusão estiveram presentes em 
algumas cidades brasileiras até a primeira metade do século XX, como observado em Urussanga, interior de 
Santa Catarina. Nessa cidade, muitos dos familiares do falecido, em especial os mais próximos, como a esposa e 
os filhos, não podiam sair de casa para festejar um aniversário, ficando “durante meses e às vezes anos 
resguardados dentro de casa, visto que a vida social dos enlutados era controlada.” (TOMASI, 2010, p. 96).  
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E no decorrer do século XX e na primeira década do XXI, alteram-se novamente as 

expressões de luto. Em muitos países ocidentais114, e principalmente nas zonas urbanas, nota-

se geralmente o luto isolado, individual, silenciado e sem o negro na vestimenta, presente 

desde a idade moderna, no século XVI. Chorar na presença de familiares, amigos e vizinhos 

pode parecer vergonhoso e deprimente para muitos, de forma que chora-se comumente em 

casa, porém não junto dos demais, e sim em um cômodo escondido, longe do círculo familiar.  

Essa individualização da dor da perda acaba fazendo com que a morte diga respeito 

apenas ao enlutado, que a vivencia desamparado, de modo que nenhum enlutado pode escapar 

“ao trabalho de luto, o aspecto mais angustiante da nossa memória, pois nos confronta com a 

presença invisível daqueles que nos precederam”, como enfatiza o historiador Michel Vovelle 

(2010, p. 13). E quanto mais o falecido for “próximo, íntimo, familiar, amado ou respeitado, 

isto é, ‘único’ [para o enlutado], mais violenta é a dor; nenhuma ou quase nenhuma 

perturbação se morre um ser anônimo, que não era ‘insubstituível’.” (MORIN, 1997, p. 32).  

E, contemporaneamente, como bem destaca Ariès, expressar a dor da perda não causa 

muitas vezes sentimento de pena nos indivíduos, mas sim  

 

repugnância; é um sinal de perturbação mental ou de má-educação, é mórbido. 
Dentro do círculo familiar ainda se hesita em desabafar, com medo de impressionar 
as crianças. Só se tem o direito de chorar quando ninguém vê nem escuta: o luto 
solitário e envergonhado é o único recurso, como uma espécie de masturbação – a 
comparação é de Gorer (ARIÈS, 2003, p. 87).  

 

Conforme destaca Jeffrey Kauffman (2004, p. 322), as transformações dos rituais de 

luto na era pós-moderna são profundamente evidentes, sendo que “os rituais de luto perderam 

o seu poder normativo e o seu valor de orientação implícito, as teorias e os estudos sobre o 

luto através dos métodos das ciências positivas e da psicologia surgiram para ajudar a definir 

e a sancionar o luto.” 

                                                           
114 Conforme já salientado anteriormente, as características da morte e das práticas do luto apresentadas no 
decorrer desse trabalho se restringem a morte ocidental, em especial dos países católicos. Pode-se destacar, nesse 
sentido, alguns rituais bastante diferentes dos encontrados no ocidente e presentes em algumas partes do mundo, 
como no continente africano e australiano. Segundo Sigmund Freud (1996, p. 68-69), um “dos costumes mais 
estranhos, e ao mesmo tempo mais instrutivos, que estão ligados ao luto é a proibição de pronunciar o nome da 
pessoa morta. Esse costume é extremamente disseminado, manifesta-se de variadas formas, e tem conseqüências 
importantes. É encontrado não apenas entre os australianos e polinésios (que geralmente nos apresentam as 
observâncias de tabus em melhor estado de conservação), mas também entre povos separados uns dos outros por 
grandes distâncias como os samoiedos da Sibéria e os todos da Índia Meridional; os mongóis da Tartária e os 
tuaregues do Saara, os ainos do Japão e os akamba e os Nadi da África Central [...] Em alguns dos casos, a 
proibição e suas conseqüências duram apenas o período do luto; noutros, são permanentes, mas parecem 
invariavelmente diminuir de rigidez com a passagem do tempo.”  
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Espera-se que o indivíduo enlutado seja discreto no seu trabalho de luto, de modo que 

demonstre pouca ou nenhuma lágrima e comoção nos rituais de morte, como no velório, no 

enterro e nas missas realizadas em intenção ao ente falecido, segundo evidencia o antropólogo 

Mauro Guilherme Pinheiro Koury (2002a, p. 80): “Discreto, também, deve ser, o 

comportamento do enlutado nos diversos trâmites socialmente valorizados de despacho do 

corpo e da expressão de sofrimento público no processo de despedida (velório, enterro, missa 

de sétimo dia etc.).” 

Nesse mesmo contexto, percebe-se que a sociedade, que nos séculos passados fazia-se 

presente após a morte, visitando e apoiando o enlutado, agora está, em muitos casos, distante, 

talvez pelo medo de não saber expressar as condolências adequadas ou vergonha de mostrar a 

dor, o sofrimento e as lágrimas.  

Em algumas cidades brasileiras, sobretudo das áreas rurais, percebe-se que durante a 

primeira metade do século XX, muitas práticas do luto ainda eram constatadas, visto que o 

luto era representado pela vestimenta preta115 (Imagem 25), pelas visitas e mensagens de 

condolências de parentes e amigos e pelas intervenções na vida social, como o resguardo 

dentro de casa.  

 

Imagem 25 - Funeral no interior de Santa Catarina (cidade de Jacinto Machado - SC), no ano de 1965. Observa-
se que algumas mulheres vestem roupa preta e os homens utilizam uma fita preta presa nas suas camisas 

 

 
 

Fonte: (ZANATTA, 2007, p. 46) 
 

                                                           
115 Às vezes a cor preta não estava em toda a vestimenta, mas ao menos em alguma peça ou fita preta presa na 
roupa ou no chapéu.  
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Entretanto, em grande parte das cidades brasileiras, as transformações das práticas do 

luto foram se intensificando no decorrer do século passado. Entre as décadas de 1960 e 1970, 

o luto gradualmente foi deixando de lado seu caráter público e interativo, e a vestimenta preta 

“como sinônimo de dor cai em desuso”, conforme destaca a socióloga Marisete Horochovski 

(2009, p. 12). E no século XXI, a individualização da dor da perda pela morte faz parte da 

vivência de muitas pessoas e o luto tornou-se para muitos indivíduos um problema, quando 

não uma doença116. 

Outra particularidade presente na contemporaneidade e assinalada pelo psiquiatra 

inglês Colin Parkes (1998), é que as práticas do luto são atualmente mais expressadas entre as 

mulheres do que entre os homens, sendo que quanto menor a família do falecido, maior é o 

sofrimento entre os integrantes. Desses membros do círculo familiar, as mulheres que perdem 

seus maridos e os pais que passam pela morte de um filho são os mais propícios ao luto 

individualizado, permanecendo mais tempo para esquecer o trauma da morte, em especial 

quando o falecimento acontece repentinamente, sem os “avisos” habituais, como uma doença 

grave ou a idade avançada.  

Um indicativo desse luto traumático entre as mulheres, em especial entre as mães que 

passam pela morte de seus filhos é o grupo de Florianópolis “Enxugando Lágrimas”, que é 

formado por 10 mães que se encontram uma vez por semana, desde o ano de 2009. No grupo, 

estão presentes mulheres que buscam encontrar apoio para diminuir o sofrimento causado 

pela morte de seus filhos, em especial jovens que morreram tragicamente, como em acidentes 

de carro e moto.  

Conforme a reportagem do jornal Diário Catarinense, do ano de 2012, “O Mães 

Enxugando Lágrimas existe há mais de dois anos, em Florianópolis, e hoje tem a participação 

de 10 mães. Elas se encontram pelo menos uma vez por semana. É um grupo que busca 

ajudar, dar apoio e confortar mães que perderam os filhos.” (Lourenço, 2012). Segundo a 

mesma reportagem do jornal, entre as mães enlutadas que fazem parte do grupo está uma 

mulher que perdeu o seu filho em um acidente de moto. Ela descreve a dificuldade em lidar 

com a morte do filho, relatando que os encontros do grupo são bastante importantes, já que, às 

vezes nem mesmo a família quer ouvir falar sobre a perda do filho. Portanto, os encontros 

caracterizam-se como um espaço de trocas de experiência e ajuda entre as mães enlutadas.  

Além disso, durante o século XX e a primeira década do XXI, o tempo de duração do 

luto diminuiu, de forma que as marcas públicas anteriormente tão comuns como as faixas 

                                                           
116 Muitos enlutados são atualmente vistos ou tratados como depressivos.  
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pretas colocadas em frente às casas e comércios, que indicavam que se estava de luto, 

apagaram-se. E a ausência de alguns rituais de morte, como a não realização de um velório ou 

sepultamento, deixam muitos familiares e amigos do falecido “sem meios de expressar o luto 

e o pesar, tão necessário nessas circunstâncias.” (OLIVEIRA, 2001, p. 25). Assim, o 

sofrimento e a dor da perda podem estar presentes na vida do enlutado durante meses, anos e 

décadas, mas isso não deve ser demonstrado fora do âmbito individual.  

Alguns enlutados acabam inclusive preservando a memória da pessoa morta por meio 

de seus objetos pessoais, como as roupas, sendo, às vezes, mantido intacto o quarto do 

falecido, como se este fosse retornar algum dia117. Para tais indivíduos, o processo do luto 

pode ocasionar também os bloqueios de memória, como esquecimentos de experiências 

vivenciadas junto do ente, antes deste falecer, em especial os fatos que ocorreram próximos à 

data da morte, além dos casos de enlutados que não recordam do velório ou enterro, aos quais 

efetivamente compareceram e participaram.  

Em suma, as práticas de luto, tão presentes no decorrer da história, como os choros 

constantes, o resguardo dentro de casa e a vestimenta preta, transformaram-se, no decorrer do 

século passado, em interditos, quando não em indiferenças em relação à morte. Com bem 

resume Ariès (2003, p. 250): “Hoje, à necessidade milenar do luto, mais ou menos espontâneo 

ou imposto segundo as épocas, sucedeu, em meados do século XX, na sua interdição.” 

E nesse contexto, percebe-se que contemporaneamente muitos enlutados utilizam de 

novos meios e espaços para expressarem a dor e a perda, como os sites de cemitérios on-line, 

encontrados desde meados da década de 1990, além das redes de sociabilidade, como os 

perfis pessoais de mortos na rede social do Orkut. Estes são ambientes virtuais em que os 

enlutados podem enviar mensagens de pesar nos memoriais de seus entes falecidos, conforme 

apresentado a seguir.  

 

2.3 PÊSAMES, FLORES E VELAS VIRTUAIS: OS RITUAIS POST-MORTEM NOS 

CEMITÉRIOS ON-LINE 

 
“Saudades só portugueses 
Conseguem senti-las bem 
Porque têm essa palavra 

                                                           
117 Segundo Roberto DaMatta (1997, p. 158), para muitos enlutados, seus entes mortos parecem não morrer, 
permanecendo vivos nas suas lembranças diárias, demandando atenção e reverências, sendo que, para DaMatta 
(1997, p. 155) “quanto mais saudade, mais intensa é a memória do morto ou do lugar. Quanto menos saudade, 
menos intensidade na recordação.” 
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Para dizer que a têm...” 
(Fernando Pessoa, 1965) 

 

No decorrer do século XX, além das transformações dos rituais post-mortem descritos 

anteriormente, como a práticas do luto que se tornaram tão individualizadas, solitárias e 

introspectivas, percebem-se, ao mesmo tempo, novas formas em lidar com a perda no mundo 

virtual. As contemporâneas práticas do luto na internet, como deixar mensagens de pêsames 

ou páginas on-line recordando o ente falecido, são encontradas em muitos sites de cemitérios 

on-line, que são criados para lembrar e preservar a memória do falecido. Existentes desde 

meados da década de 1990 em diversos países, como Alemanha, Estados Unidos, França e 

Portugal, os cemitérios on-line têm como principal objetivo disponibilizar páginas com 

memoriais de pessoas mortas.  

Breves pesquisas na internet são suficientes para encontrar uma grande quantidade de 

cemitérios on-line, como o Emorial das Erinnerungs-Portal Menchen gedenken118, da 

Alemanha, o Jardin Celestial Cementerio Virtual119, do Equador e o MyCemetery.com120, dos 

Estados Unidos. Em muitos desses cemitérios, os visitantes podem depositar flores e velas 

virtuais121 nos memoriais de cada falecido, além das mensagens de saudade, bastante 

frequentes nesses cemitérios on-line.  

 

Imagem 26- Exemplos de sites de cemitérios on-line 
 

                                                           
118 Portal Emorial das Erinnerungs-Portal Menchen gedenken: <http://www.emorial.de/>. Acesso em: 18 fev. 
2012. 
119 Portal Jardin Celestial Cementerio Virtual: <http://www.jardincelestial.com/index.html>. Acesso em: 18 fev. 
2012. 
120 Portal MyCemetery.com: < http://www.mycemetery.com/my/index.html>. Acesso em: 18 fev. 2012. 
121 Para depositar as flores e velas virtuais, os visitantes necessitam adquiri-las nos sites, variando o valor dos 
produtos, conforme o cemitério. As velas costumam “apagar” e as flores “murchar” virtualmente depois de sete 
dias on-line.  
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Fontes: JARDIN CELESTIAL CEMENTERIO VIRTUAL, EMORIAL DAS ERINNERUNGS-PORTAL 

MENCHEN GEDENKEN E MYCEMETERY.COM (2012) 
 

Um dos mais antigos cemitérios virtuais é o estadunidense “The Virtual Memorial 

Garden” 122, criado no ano de 1995, por Lindsay Marshall. O site, que tem como único idioma 

disponível o inglês, é composto por seções com memoriais de pessoas mortas, de modo que 

cada falecido possui um espaço com informações gerais, como idade que possuía, nome 

completo e datas de nascimento e falecimento. Os visitantes podem criar gratuitamente tais 
                                                           
122 Portal The Virtual Memorial Garden: < http://catless.ncl.ac.uk/VMG/>. Acesso em: 18 fev. 2012. 
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memoriais, além de possuírem também a opção de incluir uma fotografia do ente e deixar 

mensagens de luto, que demonstram quase sempre dor e saudade, como no memorial a seguir, 

de uma filha que expressa seus sentimentos pelo falecimento de seu pai, que morreu no ano de 

1983: “I miss you dad, but you'll always be a part of my being. Thanks for everything! With all my 

love Your daughter [...] ”123.  

Nesse cemitério on-line, os memoriais mais frequentes são os de adultos, mas existem 

alguns casos de crianças e natimortos, sendo encontrados inclusive memoriais de pessoas que 

morreram há anos, como de um bebê que nasceu e morreu no ano de 1927. Alguns desses 

memoriais infantis descrevem os últimos momentos de vida da criança, como também o 

motivo de sua morte, conforme exemplo a seguir, de um menino que nasceu em 1992 e 

morreu em 1995: “[...]  was a beautiful child, a happy child. He was doagnosed with cancer at 

2 years old. He died just after his third birthday. We love him, and miss him.” 124 

O site também possui um livro de visitas existente desde o ano de sua criação, de 

forma que os internautas podem assiná-lo deixando seu nome, e-mail e mensagem. O livro de 

assinaturas possui recados de visitantes de diversas partes do mundo, como México, Rússia, 

Alemanha e Inglaterra, sendo possível visualizar as centenas de mensagens criadas desde o 

ano de 1995, como algumas expostas abaixo:  

 

A very worthwhile service on the Internet (12/07/1995); Thank you for providing 
myself and others with the opportunity to express our bereavement over the loss of 
loved ones. It is reassuring knowing that loved ones will forever be immortalized 
and remembered (16/07/1995); A great idea. A fitting memorial for the on-line 
generation (21/07/1995); It was like being in a real cemetery (30/07/1995); Merging 
the virtual world of the InterNet with the virtual world of rememberance is more 
than logic (26/08/1995); This is a good page. It will let our loved one live in our 
hearts for ever (09/11/1995); Thank you so much for having this website. I'm a very 
private person when it comes to my emotions, so this helps me to be able to express 
my grief. God Bless You! (15/05/2007)125. 

 

                                                           
123 “Eu sinto sua falta pai, mas você sempre será uma parte do meu ser. Obrigado por tudo! Com todo o meu 
amor Sua filha [...]” (tradução da autora). Disponível em: http://catless.ncl.ac.uk/vmg/B/Ba.html. Acesso em: 18 
fev. 2012. 
124 “[...] era uma criança linda, uma criança feliz. Ele estava com câncer diagnosticado com menos de 2 anos de 
idade. Ele morreu logo após seu terceiro aniversário. Nós o amamos, e sinto sua falta” (tradução da autora). 
Disponível em: http://catless.ncl.ac.uk/vmg/B/Ba.html. Acesso em: 18 fev. 2012. 
125 Um serviço muito útil na Internet; Obrigado por proporcionar a mim mesmo e aos outros a oportunidade de 
expressar nosso luto pela perda de entes queridos. É reconfortante saber que os entes queridos serão para sempre 
imortalizados e lembrados; Uma ótima idéia. Um memorial adequado para a geração on-line; É como estar em 
um cemitério real; Mesclando o mundo virtual da Internet com o mundo virtual de recordação é mais do que 
lógico; Os mortos estão por toda parte! Por que não na Internet!? Boa idéia. Obrigado; Muito obrigado por ter 
este site. Eu sou uma pessoa muito reservada quando se trata de minhas emoções, então isso me ajuda a ser 
capaz de expressar a minha tristeza. Deus vos abençoe! (tradução da autora). Mensagens disponíveis em: 
<http://catless.ncl.ac.uk/vmg/1995/aug.html>. Acesso em: 18 fev. 2012. 
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Percebem-se nas variadas mensagens que os internautas demonstram o interesse nos 

memoriais, sendo que alguns, já no ano de 1995, enfatizam a importância e utilidade das 

páginas criadas para os mortos. Entre as mensagens, pode-se destacar uma que foi enviada no 

ano de 2007, em que o enlutado menciona o valor da página, tendo em vista que ele se 

considera uma pessoa muito reservada, e que tem dificuldades para demonstrar sua dor no 

mundo off-line. Com isso, o enlutado agradece pela existência do site, pois através dele, 

expressar a dor e a tristeza pela morte do ente torna-se mais fácil.  

 

Imagem 27 – Páginas do cemitério virtual “The Virtual Memorial Garden” 
 

 

 
 

Fonte: THE VIRTUAL MEMORIAL GARDEN (2012) 
 

Outro cemitério on-line bastante acessado pelos internautas e que possui diversificadas 

práticas de luto é o “Le Cimetière Virtuel”126, criado na França, no ano de 2003. Segundo 

matéria do site Terra, o Le Cimetière Virtuel foi criado por Daniel Coing-Daguet, uma pessoa 

apaixonada por informática, que criou o endereço para fazer uma homenagem a seus artistas, 

cantores e escritores preferidos e que já haviam morrido. Depois de algum tempo “ele montou 

                                                           
126 Portal Le Cimetière Virtuel: <http://www.lecimetiere.net/index.php>. Acesso em: 18 fev. 2012. 
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perfis para os familiares que partiam, e depois para os amigos, os amigos dos amigos. Até que 

hoje qualquer pessoa pode se cadastrar no endereço e registrar a página de quem quer que seja 

- com a condição de que a pessoa esteja morta.” (TERRA, 2007).  

O Le Cimetière Virtuel possui grande quantidade de perfis de falecidos, que são 

criados gratuitamente, de modo que o acesso aos visitantes não é permitido em todas as 

páginas dos memoriais, existindo algumas privadas, acessadas apenas com senha. No 

memorial de cada falecido, os enlutados podem depositar flores e velas virtuais e enviar 

mensagens de dor e saudade, além de possuir um espaço com fotografias e informações 

pessoais do ente morto. As velas e flores gratuitas duram 24 horas no perfil do homenageado, 

e posteriormente são apagadas. Quanto às outras homenagens, essas são vendidas pelo site, 

como os variados tipos de velas e arranjos de flores virtuais que duram sete dias no perfil, 

sendo que o vaso de flor mais barato pode ser adquirido por 1,80 euros, devendo ser pago com 

cartões de crédito/débito, transferência bancária ou cheque127.  

Em datas especiais, como Natal, dia das crianças, dia do falecido e, principalmente no 

dia de finados, o site recebe grande quantidade de visitas, em especial dos enlutados, como de 

familiares e amigos do morto, que deixam as mensagens de pesar, tristeza e sofrimento, além 

de depositarem as velas e flores virtuais. Nos dias de finados, percebe-se que alguns 

memoriais são bastante ritualizados com as variadas formas virtuais de homenagear o ente, de 

forma que algumas páginas ficam completamente “movimentadas”, floridas e enfeitadas, 

como se fossem verdadeiras sepulturas.  

O Le Cimetière Virtuel é dividido em cinco seções, entre elas a “Particuliers, Petits 

Anges, Célébrités, Religion e Mémorial” 128, podendo o visitante navegar por todas elas. Em 

cada uma destas seções, existe um espaço de introdução, com explicações do que se 

encontrará nesse item, como também os últimos dez falecidos acrescentados, os 

“aniversariantes” de nascimento e morte do dia, além do destaque dado aos perfis esquecidos 

(os menos acessados) e mais visitados daquela seção. 

 

Imagem 28 – Página de entrada do “Le Cimetière Virtuel” 

                                                           
127 Pode-se observar que muitos dos cemitérios on-line tornaram-se um mercado bastante lucrativo, de modo que 
a morte e os mortos podem propiciar lucros para empresas de variados ramos. Assim, diferente das práticas do 
luto na rede social do Orkut, que é um espaço gratuito, podendo o enlutado mandar mensagens gratuitamente, 
necessitando apenas de um acesso à internet, na grande maioria dos cemitérios on-line, os visitantes necessitam 
pagar para enviar alguma mensagem, depositar uma vela ou flor virtual, ou mesmo para criar um memorial para 
seu ente falecido. Ou seja, muitos dos rituais de morte presentes nos cemitérios virtuais são comercializados, 
vendendo-se as flores, as velas ou as mensagens on-line por variados preços, conforme o modelo escolhido pelo 
cliente. 
128 “Indivíduos, Pequenos anjinhos, Celebridades, Religião e Memorial” (tradução da autora).  
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Fonte: LE CIMETIÈRE VIRTUEL (2012) 
 

Uma das seções mais visitadas e ritualizadas pelos enlutados é a “Pequenos anjinhos”. 

Nela, encontram-se perfis de crianças falecidas de diferentes partes do mundo, como de 

natimortos, de bebês que morrem com poucos dias de vida, e também de crianças maiores. 

Nessa seção infantil, é grande a quantidade de recados deixados pelos familiares, 

especialmente pelos pais, sendo acrescidas as mensagens diversas imagens de brinquedos, 

como bonecas, ursos e carrinhos, além das flores e velas virtuais. Junto ao perfil das crianças, 

são encontradas em alguns casos fotografias da sua sepultura (Imagem 29), das mães durante 

a gravidez, dos bebês hospitalizados e das crianças brincando. Um caso bastante particular é o 

perfil de um menino que já nasceu sem vida no dia 3 de fevereiro de 2005. No seu memorial, 

os familiares colocaram uma imagem do ultrasson de sua mãe, conforme exposto abaixo. 

 

Imagem 29 - Memorial da seção “Petits Anges” com uma foto da 
sepultura de uma criança 

 

 
 

Imagem 30 - Memorial de um natimorto com imagem do 
ultrasson de sua mãe 
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Fonte: LE CIMETIÈRE VIRTUEL (2012) Fonte: LE CIMETIÈRE VIRTUEL (2012) 

 

Já na seção “Indivíduos”, uma das maiores em número de perfis de falecidos, são 

encontradas páginas de pessoas que morreram com diversas idades (com exceção das 

crianças), e de variadas nacionalidades, como franceses, italianos, brasileiros, alemães, 

ingleses, argelinos e belgas. Nesses perfis, costumam aparecer fotografias, dados de 

identificação do morto, como idade que possuía, nome completo, nacionalidade, datas de 

nascimento e morte e o signo do zodíaco, além das flores, velas e mensagens de saudade 

deixadas pelos internautas.  

Outro espaço bastante procurado pelos visitantes do Le Cimetière Virtuel é a seção 

“Celebridades”, que foi criada para homenagear famosos e personalidades históricas de vários 

períodos e de distintas partes do mundo. Ludwig Van Beethoven, Honoré de Balzac, Ayrton 

Senna, Johannes Kepler, Michael Jackson e Whitney Houston são alguns dos nomes 

encontrados nessas páginas de memoriais. Já na seção “Religião” estão presentes perfis de 

alguns religiosos falecidos, como o Padre Pio Francesco, o Papa João Paulo II e a Madre 

Theresa, além das homenagens realizadas aos santos, como São José, Santa Rita e Santa 

Teresinha do Menino Jesus. Em ambas as seções supracitadas, os visitantes podem enviar as 

mensagens de condolências e depositar as flores e velas, tanto as gratuitas quanto as pagas.  

Por fim, a seção “Memorial” homenageia uma série de acontecimentos trágicos 

ocorridos em diversas partes do mundo no decorrer da história, além de pessoas que morreram 

nesses eventos, como soldados da Segunda Guerra Mundial. Entre as dezenas de episódios 

destacados estão: o atentado de 7 de julho de 2005, na cidade de Londres, o atentado de 

Madri, que ocorreu no dia 11 de março de 2004, a Tsunami de 26 de dezembro de 2004, o 

naufrágio do Titanic, em 15 de abril de 1912, o atentado as torres Gêmeas, ocorrido no dia 11 

de setembro de 2001 e o terremoto no Haiti, no ano de 2010129.  

Além do Le Cimetière Virtuel, outro exemplar de cemitério on-line é o “Cemitérios de 

Portugal”130. Criado em 2010, no idioma português, o site disponibiliza gratuitamente jazigos 

virtuais para os falecidos. Nesses memoriais, podem ser incluídas informações gerais sobre 

quem era o morto, suas músicas favoritas, fotografias e vídeos, como também as mensagens 

de condolências e dedicatórias ao ente. Há também um espaço para divulgar a data e local do 

                                                           
129 Muitas das guerras e atentados ocorridos na última década não tiveram espaço nessa seção, como, por 
exemplo, a Guerra do Iraque e os atentados no Oriente Médio. Deve-se ressaltar, nesse sentido, que o site é 
hospedado na França, sendo elencados apenas acontecimentos trágicos que sejam mais significativos para tal 
país e para seus visitantes, em especial os franceses.  
130 Portal Cemitérios de Portugal: <http://www.cemiteriosportugal.com/>. Acesso em: 18 fev. 2012. 
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velório, das missas em homenagem ao falecido, o endereço da igreja em que estas serão 

celebradas, e também um mapa com o local do cemitério onde o falecido ficará sepultado. 

Segundo consta no site, tais dados disponibilizados no jazigo virtual substituem as antigas 

publicações realizadas nos jornais locais. E para facilitar a criação de um memorial, o site 

possui uma seção com todas as instruções, além de disponibilizar um modelo ilustrativo de 

jazigo virtual com dados fictícios, como dedicatórias, horários das missas e mapa do 

cemitério. 

Nesse cemitério on-line, os visitantes dos jazigos virtuais também podem depositar 

flores e velas, que permanecem na página durante uma semana, de forma que é cobrada uma 

taxa individual para cada produto. Através da aquisição de créditos, que valem por um ano, a 

pessoa pode então enviar as flores e velas para qualquer jazigo, até seus créditos findarem ou 

expirarem. Nesse site, o visitante pode escolher entre oito opções diferentes de arranjos de 

flores, e apenas dois tipos de velas (Imagem 31).  

 

Imagem 31 – Páginas do site “Cemitérios de Portugal” 
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Fonte: CEMITÉRIOS DE PORTUGAL (2012) 
 

Em síntese, percebe-se que o enlutado vê nesses cemitérios on-line um espaço para 

praticar os rituais post-mortem, como através das expressões de luto nas mensagens de pesar, 

podendo o internauta recordar e preservar a memória do ente falecido. Em algumas datas 

especiais, como no dia de finados, os sites recebem uma grande quantidade de visitantes, 

como nos cemitérios físicos, de modo que alguns memoriais de falecidos ficam enfeitados e 

coloridos com a variedade de arranjos de flores e formatos de velas virtuais, da mesma forma 

que as sepulturas reais.  

Mas, afinal, o que motiva os enlutados a escolherem os cemitérios virtuais para 

expressarem sua tristeza e pesar pela morte do falecido? Para muitos indivíduos, conforme já 

exposto anteriormente, a ausência de um espaço físico para ritualizar seu morto, como uma 

sepultura em um cemitério físico, é um motivador para tal ocorrência, sendo os cemitérios 

virtuais como um espaço de memória, local em que se pode falar do ente morto e também da 

sua dor, como a saudade diária causada pela perda.  

Enfim, muitos enlutados pagam para manter o jazigo de seus entes, porém, não no 

cemitério físico, mas no cemitério on-line, podendo visitá-lo diariamente em qualquer horário 

e local, utilizando apenas as ferramentas do mundo virtual. Todavia, isso não significa dizer 

que essas práticas fúnebres, principalmente as de luto, são mais amenas e apáticas por estarem 
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presentes no espaço virtual, já que muitos enlutados se sentem a vontade para demonstrar seu 

pesar pela morte do ente querido apenas na internet, como através das mensagens virtuais, 

que podem sintetizar a constante dor da perda em algumas palavras. 

 

2.4 COM PERFIS PESSOAIS DE ENLUTADOS E FALECIDOS: UM ESBOÇO DA 

MORTE NAS REDES DE SOCIABILIDADE DO ORKUT E FACEBOOK 

 

Nem no amor nem na morte pode-se penetrar duas 
vezes – menos ainda que no rio de Heráclito. Eles 
são, na verdade, suas próprias cabeças e seus 
próprios rabos, dispensando e descartando todos 
os outros.  
(Zygmunt Bauman, 2004) 

 

Não são apenas nos cemitérios on-line que os enlutados expressam o seu pesar e suas 

lágrimas a partir do mundo virtual. As redes de sociabilidade também se tornaram ambientes 

para praticar o luto. São amigos, familiares, colegas ou mesmo desconhecidos, que enviam 

palavras de pesar e demonstram a dor causada pela perda do ente nas diversificadas redes 

sociais, em especial no Orkut e no Facebook.  

Na rede social do Orkut, como será densamente abordado no capítulo a seguir, as 

práticas do luto são encontradas em diversos espaços, como nos perfis pessoais de mortos, nos 

perfis pessoais dos enlutados e nas comunidades relacionadas com o tema da morte, seja 

criada em intenção a um falecido ou para debater a temática da morte e dos mortos.  

Diferentemente, na rede de sociabilidade do Facebook, o luto é encontrado, sobretudo, 

nos perfis dos falecidos e dos enlutados e nos grupos, tendo em vista a ausência das 

comunidades, como presente no Orkut131. Nesses perfis, são encontradas principalmente as 

mensagens deixadas pelos enlutados, como a postagem exposta a seguir, retirada de um perfil 

                                                           
131 Além da diferenciação dos ambientes virtuais onde as práticas do luto são encontradas nas páginas das redes 
de sociabilidade, importante observar que na rede social do Orkut os rituais post-mortem foram mais frequentes 
durante o período analisado nesta pesquisa, quando comparados ao Facebook, em especial devido às 
diversificadas práticas de luto encontradas nas comunidades do Orkut. Outras distinções dos rituais de morte 
entre o Facebook e o Orkut também podem ser ponderadas, como a conservação e atualização dos perfis dos 
falecidos, mais recorrente entre os anos de 2004 e 2011 na rede social do Orkut. No entanto, semelhanças 
também podem ser esboçadas em relação à morte e estas duas redes de sociabilidades. Perfis de falecidos 
semanalmente atualizados, mensagens de saudades ao ente, comunicados de missas em intenção ao morto nos 
perfis de falecidos e recados de pêsames enviados aos enlutados são alguns dos exemplares das afinidades 
encontrados no Facebook e no Orkut.  
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de uma mãe enlutada, com mensagens de pesar pela morte da filha, além das publicações de 

pêsames, enviadas pelos amigos da enlutada:  

 

[Postagem deixada pela enlutada] Filha filha meu Deus volta filha..[...] volta 
estou sentindo minhas forças indo embora 
vem senhor e me leva alem sem ti não vou conseguir  
quando penso que estou forte fraco eu estou, meu Deus meu Deus 
porque não me levou com minha filha meu Deus!!! 

[Postagem deixada por uma amiga da enlutada] é como uma ferida ke vai 
cicatrizando com o tempo...essa dor as vezes nos pega e doi demais....mas seja forte, 
kando entro em desespero e sinto ke nw vou aguentar, dobro meus joelhos e peco a 
deus me ampare pk sozinha eu nw consigo....somos especias somos maes de anjos,, 
tento pensar assim pra nw enloukecer...mas fika firme ...como todos me dizem 
forca... 

[Resposta deixada pela enlutada] a [...] tento juro que tento mas tem horas penso no 
que podia esta fazendo se a [...] tivesse aqui, e entro em dessespero, minha primeira 
filha meu Deus é muito dificil !!más obrigado amiga132. 

 

Como observado nas mensagens transcritas acima, os perfis do Facebook se tornaram 

espaços para demonstrar a dor da perda, como apresentado pela mãe enlutada, que demonstra 

o sofrimento pela morte da primeira filha e de pêsames e consolos deixados pelos amigos, 

conhecidos e familiares da enlutada.  

Conforme destaca a pesquisadora Kate Fabiani Rigo (2012, p. 464), que aborda a 

temática da morte a partir da rede social do Facebook, a “necessidade das pessoas dividirem 

com estranhos ou amigos virtuais (que nunca foram vistos) todas suas realizações, suas 

frustrações e até mesmo suas perdas pessoais no Facebook com o intuito de serem ouvidos, 

fez com que a morte ou o luto chegasse ao absurdo de serem ‘curtidos’.” Ainda, segundo tal 

autora, que analisa diversos perfis e páginas comunitárias do Facebook, o ato de curtir as 

postagens de luto deixadas pelos usuários nas suas páginas pessoais, é bastante frequente, mas 

os comentários são mais escassos, como mencionado a seguir: 

 

A dor e o sofrimento desta adolescente por ter perdido sua mãe foi curtida por 137 
pessoas e teve apenas 22 comentários. Isso nos remete a ideia de marcar a presença, 
mas não se comprometer com palavras de consolação a enlutada. O que nos leva ao 
medo do esquecimento virtual, onde o indivíduo demarca sua presença de maneira 
virtual (RIGO, 2012, p. 465) 

 

Além das práticas de luto nos perfis, segundo notícia encontrada no “Blog de 

Variedades Reporter Net”, a rede social do Facebook criou um grupo de cemitério virtual133, 

                                                           
132 Mensagens disponíveis em: < http://www.facebook.com/>. Acesso em 10 dez. 2012.  
133 Grupo “Cemitério Virtual do Facebook”, disponível em: < http://www.facebook.com/groups/cvface/>. 
Acesso em 12 dez. 2012. 
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dedicado a homenagear os usuários que já faleceram. Segundo um responsável pelo setor de 

segurança do Facebook, a página foi criada como “um espaço online onde é possível guardar 

e compartilhar lembranças dos amigos que já se foram.” Para desfrutar dos serviços on-line do 

grupo, os interessados “precisam provar que realmente conhecem o falecido e apresentar 

documentos que certifiquem sua morte. Em paralelo, o Facebook se compromete a apagar 

todas as informações pessoais contidas no perfil do morto para evitar constrangimentos às 

suas famílias.” (BLOG DE VARIEDADES REPORTER NET). 

Conforme constatado na imagem apresentada a seguir, o grupo foi criado para deixar 

“uma linda postagem homenageando um famoso ou uma pessoa comum”: 

 

Imagem 32 - Grupo “Cemitério Virtual do Facebook” 
 

 
 

Fonte: CEMITÉRIO VIRTUAL DO FACEBOOK (2012) 
  

Segundo Kate Rigo (2012, p. 467), que fez um levantamento destas páginas 

comunitárias do Facebook que estivessem relacionadas com as temáticas da morte ou do luto, 

o número ainda é bastante pequeno, resultando em apenas cinco páginas comunitárias com 

tais abordagens, entre elas: “Um anjo em minha vida”, “Superação”, “Voltando a sorrir - mães 

em Luto”, “Lágrimas no Céu” e “Luto”.  

Nestas páginas, conforme apresenta Rigo (2012, p. 468), a morte e o luto “são velados 

e disfarçados com belas imagens e frases de conforto. O fato da ideia de morte estar 

‘maquiada’ para que o Espetáculo Líquido funcione e para que o usuário do Facebook não 

perca a sensação de Imortalidade tão característica em nossa sociedade liquefeita.” Ainda, 

para Kate Rigo (2012, p. 470), quando as temáticas da morte e do morrer aparecem “de forma 
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declarada, nota-se que o número de compartilhamentos cai e que a ideia de morte está sempre 

associada a um luto que não seja prolongado. Como evidenciamos nas Páginas Comunitárias 

Voltando a sorrir - Mães em Luto e Lágrimas no Céu.” 

Outra particularidade que Kate Rigo (2012, p. 472-3) pôde constatar nas suas 

pesquisas sobre a morte no Facebook foi a exposição da morte como espetáculo, sendo 

compartilhada “sem medo e sem culpa [...] a morte mais uma vez foi maquiada e teve sua 

formalidade transformada em diversão e humor”, como as postagens de cunho humorístico, 

conforme imagens expostas a seguir: 

 

Imagem 33 – Representações humorísticas do tema da morte na rede social do Facebook 
 

 

 

 

 
Fonte: RIGO (2012, p. 473-474) 

 

Resumidamente, as práticas do luto nas redes de sociabilidade, em especial no 

Facebook e no Orkut, podem ser encontradas em perfis pessoais de mortos e enlutados, como 

também nas comunidades e grupos. Tais páginas virtuais se tornaram, em muitos casos, em 

espaços para lembrar o ente falecido ou mesmo expressar a dor que acompanha o enlutado 

diariamente. De acordo com alguns profissionais que trabalham com a temática da morte, 

sobretudo, com as dificuldades enfrentadas pelos enlutados, como psiquiatras e psicólogos, as 

práticas de luto no espaço virtual são meios de amenizar a dor e compartilhar o sofrimento 

com as pessoais mais próximas.  

Segundo Mariana Pinto (2006), para a psicóloga  
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Rosa Maria Farah, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Informática 
da Clínica Escola da PUC-SP, deixar uma mensagem de despedida na página de 
alguém que já morreu pode ser visto como uma forma de vivenciar o luto.  
‘Não vejo muita diferença em ir até um cemitério deixar uma flor, por exemplo. ’ 
Rosa diz que tem impressão de que a internet propicia às pessoas uma espécie de 
corpo virtual e de vivência virtual. ‘Como se novas realidades estivessem surgindo. ’ 

 

Para Regina Szylit Bousso, professora da Escola de Enfermagem e líder do Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa em Perdas e Luto da Universidade de São Paulo, conseguir lidar 

com a morte já é um processo bastante doloroso, sendo que em “alguns casos, a internet 

ajuda, pois é um canal para que as pessoas encontrem amigos que estão passando pelos 

mesmos sentimentos. Funciona como algo terapêutico, um lugar onde as pessoas podem 

expressar seu pesar, lembrar de coisas agradáveis.” (IKEDA, 2010). Além disso, as redes 

sociais proporcionam meios de “aproximar” o ente morto e o enlutado, como através das fotos 

e das mensagens anteriormente postadas pelo falecido.  

No entanto, para outros enlutados, as páginas da internet, como os perfis do Facebook 

e do Orkut são meios de agravar a dor, provocando uma tristeza e um isolamento ainda mais 

intenso, como ocorre com muitos indivíduos que visitam a sepultura do ente morto. Constata-

se, então, que as redes de sociabilidade se tornaram ferramentas para expor, compartilhar e 

publicizar a morte de muitos indivíduos, antes presente apenas no âmbito familiar, seja o 

falecimento de amigos, parentes, colegas ou desconhecidos.  

Enfim, na internet, as temáticas da morte e dos mortos podem ser apresentadas de 

diversas formas, sendo que nas redes de sociabilidade e nos cemitérios virtuais, além dos 

enlutados e amigos do morto, muitos são os curiosos que visitam os perfis dos falecidos. 

Alguns acessam as páginas para acentuar o seu prazer e interesse pelo tema da morte, outros 

visitam apenas por curiosidade, conforme as mensagens transcritas a seguir, retiradas de um 

único perfil pessoal de falecido, da rede social do Orkut:  

 

Oi, sou [...], eu nunca tinha feito isso antes, mas eu kero dizer q vc [...] me comoveu 
bastante com sua história, eu juro q nunca na minha vida tinha me comovido e nunca 
tinha chorado com um falecimento de alguém, mas a sua história me comoveu 
bastante, vc tinha planos, adorava sua família, seus amigos, e eles também te 
adoravam, eu não te conhecia pessoalmente mas com certeza iria muito gostar de vc 
e eu iria adora-la. Eu vi suas fotos, vi q vc era liiinda, vc era muito bonita vc tinha, 
ou melhor, tem uma cara de anjo, pq eu sei que agora vc é um anjo, ou melhor, 
sempre foi [...] (08 de julho de 2006) 

Peço desculpas por ter invadido o perfil, mas vi que ela era tão nova, fico triste 
quando acontecen coisas como essa com gente que ainda tem muita coisa pra 
viver...meus mais sinceros pêsames aos parentes (10 de setembro de 2006)  
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nao a conheço mas sua morte me comoveu serio mesmo q deus esteja com vc ok e 
vc sabe vc esta melor q nois (29 de outubro de 2006) 134 

 

Além dos curiosos, como apresentado nos recados acima, muitos acessam as páginas 

como fontes de informações das mortes locais, como também observado nos próprios jornais, 

nas seções de obituários135. Em síntese, como salientado em uma reportagem do Jornal Diário 

Catarinense (2010a), do Estado de Santa Catarina, a internet se tornou uma ferramenta “de 

informação sobre o processo da morte e do morrer, desde que não desperte apenas a 

curiosidade existente em todos nós. Se por um lado a morte pode ser banalizada em alguns 

sites, por outro pode constituir uma via de expressão da dor da perda de alguém querido.” 

                                                           
134 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=15726428565501399551&pageSize=&na=3&nst=-
2&nid=15726428565501399551-1122081206-11815029789778531142>. Acesso em: 19 jul. 2012. 
135 Importante ressaltar que em muitos jornais, como o Diário Catarinense, de Santa Catarina, a coluna de 
obituários é uma das mais lidas e procuradas pelos leitores. De acordo com Matinas Suzuki Jr. (2008, p. 289), 
em sua obra “O livro das vidas: obituários do New York Times”, para “muita gente, é mais negócio ter um bom 
obituário no New York Times do que ir para o céu [...] A seção de obituários é uma cerimônia de adeus diária de 
bom jornalismo e uma das campeãs de leitura do jornal mais influente do mundo.”  
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3 “QUANDO EU MORRER MEU ORKUT FICA”: AS PRÁTICAS DO  LUTO 

NAS PÁGINAS DO ORKUT  

 
“O homem, desde que nasce, é já suficientemente 
velho para morrer.” 
“O ser autêntico para a morte, isto é, a finitude da 
temporalidade, é o fundamento escondido da 
historicidade do homem.” 
(Heidegger, 2006) 

 

3.1 “DESCANSE EM PAZ, MEU ANJO”: O LUTO NOS PERFIS PESSOAIS DE 

FALECIDOS 

 

“Palavras nesse momento, seriam pequenas demais 
para aliviar a nossa dor, pela perda dos nossos filhos, 
[...]. Só Deus pode aliviar esse sentimento, essa dor, 
que não existem palavras para descrever.  
Nossos filhos fizeram e continuarão fazendo parte da 
vida de todos. Sempre serão lembrados com carinho, 
saudade e amor. Sabemos que onde eles estão, nesse 
momento, serão luz eterna, a iluminar os caminhos 
de todos aqueles que partiram de suas pequenas 
jornadas aqui na terra. 
Pois a existência de vocês não foi em vão, [...] 
nesses 12 anos de existência representou simpatia, 
contentamento e esperança, agora vai distribuir seus 
sorrisos nas alturas. [...] nos seus 8 anos de vida 
exalou alegrias e agora vai colorir as estrelas.  
[...] A dor dessa ausência será preenchida com muito 
amor e luz interior. 
A família enlutada, muito sensibilizada, vem aqui 
manifestar a sua eterna gratidão, ao apoio da família, 
amigos, a comunidade, a todos indistintamente, 
pelos gestos e atitudes de ajuda prestados à família 
[...] nesse momento de dor infinita.  
Que nossos filhos [...] descansem em PAZ!!! 
Um abraço a todos...Agradece a família enlutada.”136  
(ORKUT, 2010).  

 

Enlutados compartilhando mensagens comoventes e emocionadas, conforme o relato 

acima transcrito, tornaram-se experiências bastante encontradas na rede social do Orkut entre 

os anos de 2004 e 2011. Nas páginas de perfis pessoais de mortos, são mães, pais, esposas, 

                                                           
136 Mensagem de atualização de um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=4856316073369943664>. Acesso em: 10 jun. 2012.  
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filhos e amigos enlutados, além de visitantes curiosos, que publicizam através dos variados 

meios, como mensagens escritas e fotografias, suas angústias, sentimentos de pesar, além da 

saudade do ente morto.  

 Na mensagem acima referida, extraída de uma atualização de um perfil pessoal de 

uma menina falecida, os pais descrevem a comoção e as dificuldades vivenciadas após a 

morte de seus dois filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 8 anos. Além de 

descreverem a constante dor da perda, os pais agradecem o apoio e as centenas de mensagens 

de pêsames deixadas por parentes e amigos logo depois da morte, nas páginas de recados da 

rede social do Orkut.  

Após a morte da pessoa, como já mencionado no início do trabalho, muitos familiares 

e amigos do falecido decidem excluir seu perfil pessoal do Orkut, sendo deletados todos os 

registros do perfil. No entanto, para que isso ocorra, o Orkut exige “[...] o envio de um 

formulário online, disponível na página do Orkut, no qual conste o verdadeiro nome do 

falecido, o link do perfil e o atestado de óbito digitalizado. Após três dias úteis a empresa 

entra em contato”, conforme descrito em uma matéria do jornal Diário Catarinense (2010b, p. 

10).  

 Porém, outros perfis pessoais de falecidos permanecem ativos na rede. Nesses espaços, 

são compartilhados atualizações de perfis, recados, depoimentos e fotografias deixadas pelos 

visitantes da página, sobretudo pelos parentes e amigos enlutados que mantêm atualizadas e 

“vivas” as páginas do ente falecido.  

Algumas pesquisas no Orkut são suficientes para encontrar uma grande quantidade de 

perfis de pessoas mortas, de modo que usuários falecidos continuam “vivos” em seus perfis 

pessoais e são bastante numerosos, somando, por exemplo, no ano de 2008, perto de um 

milhão de perfis de falecidos137, como contabiliza Talita Sales (2008). 

 Nessas páginas do perfil pessoal, os enlutados costumam expressar o seu pesar, seja 

através da atualização do perfil, informando que a pessoa faleceu, ou de uma mensagem 

direcionada ao morto, desejando que este tenha um descanso eterno, além de muitos 

descreverem o sofrimento causado pela perda. Assim, os perfis pessoais dos mortos que 

permanecem on-line na rede tornam-se verdadeiros lugares de memória para os que ficaram, 

em que o enlutado pode chorar virtualmente, conversar com o morto ou compartilhar imagens 

do tempo em que este vivia.  

                                                           
137 Em agosto do mesmo ano, os usuários do Orkut no Brasil chegavam a 40 milhões.  
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 Entre os meios utilizados pelas pessoas para expressar o luto através dos perfis 

pessoais dos mortos, estão as mensagens de atualização, exemplificadas pelo relato exposto 

no início deste subcapítulo, remetido pelos pais da menina falecida. Portanto, após a morte, 

muitos indivíduos, em especial os parentes e amigos, atualizam o perfil do morto138 com 

informações sobre o seu falecimento, como a data e motivo da morte, ou com relatos de 

saudade, conforme as mensagens de atualização apresentadas a seguir:  

 

Nascido em 03/10/1964. Falecido em 10/08/2007.  
(Da forma mais bela de Deus levar, Ele se foi dormindo, dormindo os sono do justo, 
era um servo de Deus, pois dias antes do acontecido ele aceitou Jesus Cristo como 
seu salvador!!). Eternamente off-line139 (grifo meu) 

Pra quem conhece o nosso amigo [...].... Infelizmente faleceu no dia 24/03/2008 pela 
tarde, num acidente de carro em Aldeia!140 

Nascido em 19/09/1990 Falecido em 15/01/2009 as 8:55 am [Acidente de moto na 
rod. D. Pedro I – Campinas141 

 

Percebe-se, através dessas mensagens, que muitos amigos e parentes do morto 

utilizam a página de abertura do perfil pessoal do falecido para comunicar e compartilhar o 

ocorrido e as circunstâncias do falecimento, como se fosse um obituário on-line. Deste modo, 

as páginas do Orkut tornaram-se um espaço de sociabilidade que comunica a morte de muitos 

usuários, tendo em vista que as mensagens acabam informando as pessoas sobre o 

falecimento, de modo que algumas, inclusive, mencionam que não sabiam sobre o ocorrido, 

como constatado na imagem a seguir, extraída da página de recados de um perfil pessoal de 

falecido: 

 

Imagem 34 – Página de recado de um perfil pessoal de falecido 

                                                           
138 Importante salientar, nesse sentido, que, para atualizar o perfil da rede social do Orkut, é necessário acessar 
através da senha e do login do usuário. Isso justifica o porquê de grande parte dos perfis pessoais dos falecidos 
não ter a atualização após a ocorrência da morte. No entanto, algumas pessoas conseguem a senha 
posteriormente, como amigos ou conhecidos do morto, conforme o relato apresentado a seguir: “Consegui a 
senha depois de uns dias para comunicar o falecimento de [...], esse cara divertido, amigo, leal, encantador com 
as mulheres, espelho para homens que não conseguiam ser como ele, muito gente fina esse cara!!! Acho que 
bom até demais, que Deus até o quiz bem cedo perto dele. Estou acompanhando a família dele agora, rapaz 
nascido na Vila da Penha, mudou se para Zona Sul, mas nunca deixou esquecida suas raizes, voltou a morar com 
os pais para estar por perto e cuidar deles, meio deslocado em seu retorno, tentou fazer amizades pelo orkut, mas 
não teve muito sucesso, pra quem o aceitou: Sinto dar essa notícia, mas ele não está mais entre nós. Forte abraço 
do amigo de [...].” Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=1751195659122087989>. Acesso em: 12 jun. 2012. 
139 Parte do título da dissertação provém dessa atualização do perfil pessoal de falecido. Disponível em 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=16364096603236294228>. Acesso em: 21 jun. 2012. 
140 Atualização de um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=15673929973932757939>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
141 Atualização de um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=11065327512588306709>. Acesso em: 11 jun. 2012. 
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ORKUT (2012) 
 

Em algumas atualizações de perfis pessoais de falecidos, a data e o horário do 

sepultamento também são comunicados aos visitantes, para que estes possam comparecer, 

como apresentado na Imagem 35, retirada do perfil pessoal de uma falecida142:  

 

Imagem 35 – Atualização de um perfil pessoal de uma falecida 
 

 
 

ORKUT (2012) 
 

Além disso, algumas atualizações de perfis de mortos também narram a história de 

vida da pessoa, descrevendo desde o seu nascimento, até a sua morte, como a mensagem 

apresentada a seguir, compartilhada provavelmente por um amigo do falecido, que o chama 

carinhosamente de irmão:  

 

[...] nascido dia 06/10/1986 nascido em Niteroi e criado em Jardim Catarina Sao 
Gonçalo. Aos 13 anos foi morar no Centro de Niteroi, com sua mãe [...], seu irmão 

                                                           
142 Perfil pessoal de falecida disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=5818123586053091167>. Acesso em: 22 jun. 2012. 
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mais velho [...] e sua irmã mais nova [...]. Daí começou uma nova história de sua 
vida. Com casa nova, lugar novo, pessoas novas, separação de seus pais, colegio 
novo, enfim tudo novo na sua vida. ...Em 27de Fevereiro de 2005, aos 18 anos 
perdeu seu irmão [...], q tinha 23 anos, em um assalto indo para o hospital ver seu 
filho q estava internado com meningite. 
Aos 20 anos sua mãe teve um A.V.C.. E ele foi um filhão passando mais de 72 horas 
no hospital com ela, sem tomar banho, dormindo algumas horas da madrugada e só 
comendo lanchinhos. 
Ele foi sim um filho, irmão muito complicado, mas também era muito carinhoso.  
E em 29 de Janeiro de 2010 [...], aos 23 anos, veio sofrer um acidente de moto onde 
veio falecer no ato da queda, onde teve tramautismo craniano e lesões por todo o 
corpo e foi enterrado dia 31/01/2010. 
...Saudades eternas de ti meu irmão... Foi visitar nosso saudoso [...] q nos faz tanta 
falta... e agora você...Você sempre estará em nossos coraçoes...143 

 

O indivíduo, ao escrever a mensagem na página de entrada do perfil pessoal do morto, 

vai relatando o transcorrer da vida da pessoa, destacando as dificuldades, como a morte de seu 

irmão e a doença de sua mãe, para então chegar a sua morte, ocorrida no dia 29 de janeiro de 

2010. Quem escreve a mensagem se preocupa em relatar detalhadamente as causas da morte, 

salientando que foi ocasionada por um traumatismo craniano, devido a um acidente de moto. 

Além disso, lembra do enterro, que aconteceu dois dias depois da morte, e finaliza o relato 

descrevendo em algumas palavras a saudade que sente do falecido e que este permanecerá no 

seu coração. 

Além dessas atualizações dos perfis dos falecidos, as mensagens deixadas pelas 

pessoas nas páginas de recados são outros meios bastante utilizados para compartilhar os 

sentimentos de perda dos enlutados. Muitas vezes, passados dias, meses e anos da morte, as 

páginas de recados dos falecidos continuam alimentadas com mensagens, em especial 

remetidas pelos parentes e amigos do ente falecido144. Entre os recados mais encontrados, 

podem-se destacar os de dor, de protestos contra a morte, em especial as ocorridas 

tragicamente, de pêsames aos familiares enlutados, ou mensagens de condolências 

“direcionadas ao próprio falecido, como votos de uma boa morte: ‘descanse em paz’, 

‘descansa nos braços do Senhor’, ‘que Deus o tenha’, ‘adeus’, ‘saudades eternas’”, como 

mencionam Wildoberto Gurgel, Elba Mochel e Áurea Farias (2009, p. 2).  

Tais mensagens direcionadas aos mortos são frequentes, especialmente as enviadas 

pelos familiares dos falecidos, como esposas, pais e filhos, que utilizam as páginas de recados 
                                                           
143 Atualização de um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=7199079370191975099>. Acesso em: 21 jun. 2012. 
144 Nesse sentido, é importante ressaltar que muitos falecidos ainda continuam recebendo mensagens de 
propagandas e anúncios, que são enviadas para qualquer pessoa, esteja ela viva ou morta, visto que os envios são 
automáticos para as listas de contatos dos anunciantes. Assim, são anúncios de viagens, vendas de produtos ou 
de ingressos de shows e teatros, entre outras publicidades, que acabam, muitas vezes enchendo as caixas de 
recados dos falecidos, como se estes ainda estivessem vivos e pudessem comparecer a tais eventos, ou comprar 
os produtos anunciados.  
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dos perfis pessoais dos mortos para “conversar” com o ente falecido, de modo que relatam 

desde experiências vivenciadas por eles após a morte, além de enfatizarem intensamente a dor 

causada pela perda, como exemplificado nas mensagens a seguir:  

 

Bom, hoje eu, a [...] e o [...] fomos no seu apartamento para guardar suas roupas, 
sabe, apesar da tristeza, da saudades... senti uma grande e verdadeira paz ao entrar 
ali, senti muito a sua presença, porque aquele ap tem a sua cara, o eu suor, a sua 
chatisse e a sua mania de um bom virginiano bitolado.... bom, so passei aqui para te 
dizer que as saudades ja esta pegando.... mas so o fato de saber aonde vc esta, da 
uma alegria... vc nada mais, nada menos esta com o todo poderoso... entao interceda 
por nos!!!! te amo... demais... ate um dia.. beijo (17 de novembro de 2005)145 

oi meu amor...hj falei com o [...]..e falamos sobre vc!! é muito bom falar de vc 
sabe..eu amo falar de vc, lembrar de vc, de suas palhaçadas, de suas falas, do seu 
jeito..não tenho problema nenhum a esse respeito, hj tb estava arumando um album 
de fotos e achei o album do aniver do [...] de 1 ano.. caramba que saudades que 
deu.... achei uma foto de vc e do [...] juntos..que foto linda..ei, dá prá mandar uma aí 
de vcs juntos??? hahahahahah imagino só o que vcs dois devem estar aprontando 
por aí... as anjas devem estar loucas hahahahaha que maravilha saber que vcs estão 
bem... o FODA é as saudades isso que mata, isso que dói... mas logo logo vamos nos 
encontrar..essa é minha certeza.. Querido...meu querido..vele por nós, eu e seu irmão 
estamos passando por muitas dificuldades...um beijo no seu coração!!! 
(10/07/2006)146 

oiiiiiii. vim te dar um ‘oizinho’  e dizer que tamu sentindo mto a sua falta! Tem um 
estagiário que começou a trabalhar comigo que é mto parecido com vc [...] sinta-se 
abraço, meu querido!!! Beijos (13 de setembro de 2007)147 (grifo meu) 

à cada dia q passa nossa filha está parecendo mais e mais com vc saudades!!!!!!!!!!! 
se pudesse gostaria muito de voltar ao tempo... (10 de maio de 2010)148 

Descanse em paz primo, meu principe, meu tudoooo ja esta fazendo falta te 
amoooooooooooo (21 de agosto de 2010)149. 

 

Pode-se observar que tais recados, deixados para variados mortos e por diversas 

pessoas, como familiares e amigos do falecido, são comoventes, em especial o primeiro 

relato, de novembro de 2005, remetido por alguém bastante próximo ao morto. Em algumas 

frases, a pessoa demonstra a dor intensa causada pela morte, que ocorreu há poucos dias, além 

de utilizar palavras de conforto ao enfatizar que o falecido está “com o todo poderoso” e pedir 

que ele interceda pelos que ficaram.  

                                                           
145 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1658905819520114036>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
146 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1658905819520114036>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
147 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=16918921015705981879>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
148 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=15673929973932757939>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
149 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=5029304766017412199>. Acesso em: 22 jun. 2012. 
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Já no segundo recado, deixado por um familiar do falecido no ano de 2006, percebe-se 

que mesmo passados alguns meses após a morte, que ocorreu em novembro de 2005, segundo 

consta em outras mensagens do mesmo perfil, a pessoa descreve a sua saudade como sendo 

bastante dolorosa e que “mata”. Salienta que após ver algumas fotos do tempo em que o ente 

falecido ainda vivia, a saudade ficou mais intensa, além de empregar em seu relato palavras 

de conforto, alegria e brincadeiras com o falecido, conforme também constatado no 

depoimento supracitado.  

Quanto ao terceiro relato, do ano de 2007, a pessoa escreve como se estivesse 

conversando com o morto, saudando-o com um oi e despedindo-se com um beijo, além de 

destacar que sente muita falta do falecido. As outras duas mensagens, mais concisas, porém, 

não menos comoventes, demonstram a saudade e a dor da perda, além das conversas com o 

falecido, como no quarto relato, da provável companheira do morto, que diz que a sua filha 

está se parecendo bastante com ele, além de mencionar que desejaria muito regressar ao 

passado.  

Outra característica presente em variados perfis pessoais de falecidos é que muitas das 

páginas de recados já são bastante acessadas no próprio dia da morte da pessoa, sendo que os 

usuários do Orkut já as utilizam para destacar seu sofrimento e tristeza, além de muitos 

demonstrarem não acreditar que a pessoa tenha realmente morrido: 

 

Nesta madrugada meu irmão foi para junto de Nosso Senhor. Descanse em PAZ 
MEU IRMÃO! (15/11/05)150 

SIM AMIGOS NOSSO [...] FALECEU NESTA MADRUGADA, SEU CORPO 
SERÁ VELADO, NO CEMITÉRIO ‘JARDIM DA PAZ’ AQUI EM SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO. Orem por ele, e pela família enlutada. [...] DEUS te Abençoe e te 
Ilumine!!! Fique na LUZ de DEUS, junto a Jesus. (29 de agosto de 2010) 

Desde ontem de manha estou chorando sem parar, não sei oq esta acontecendo, só 
sei que esta doendo! doi muito, dooi de saber que voce esta indo embora! ontem, eu 
te chamei, mas voce não acordou, voce não me respondia [...],, porque? eu preciso 
de voce aqui poxa! TE AMO DE MAIS MEU AMOR. (30 de agosto de 2010) 

Sera que voce entende que eu preciso de voce aqui pra poder viver ? voce se foi, tão 
rapido, levou todo o meu amor, todo o meu ar, toda minha luz.. hoje eu te liguei pra 
voce ir na sorveteria comigo comprar doce como agente sempre fazia, mais voce não 
me atendeu :( voce não me responde mais amor ;/ vooolta, eu não quero viver sem 
voce. EU TE AMO.151 (30 de agosto de 2010) 

 

                                                           
150 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1658905819520114036>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
151As últimas três mensagens estão presentes em um mesmo perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=702073039917348276>. Acesso em: 15 jun. 2012. 
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As mensagens enviadas pelos enlutados, minutos ou horas após a morte, são 

certamente as mais comoventes, transtornadas e desesperadas. Os últimos dois depoimentos, 

enviados pela mesma pessoa, no dia 30 de agosto de 2010, demonstram que ela não quer 

acreditar que a morte realmente tenha ocorrido. Relata não entender porque a pessoa morreu, 

porque não responde mais seus chamados, além de pedir desesperadamente para que o ente 

morto retorne. Quanto ao segundo recado sobredito, também encontrado no mesmo perfil que 

as duas mensagens posteriores, o depoente descreve o local que será realizado o velório, além 

de pedir orações pelo morto e pela família enlutada, algo bastante comum entre os visitantes 

das páginas.  

Passados alguns dias da morte, muitos dos perfis pessoais têm seu número de 

mensagens ampliado, de forma que algumas se distinguem pela estreita relação com os rituais 

de morte, como os variados comunicados sobre as missas realizadas em intenção ao morto, 

como as missas de sétimo dia, um mês e um ano após a morte. Em um único perfil pessoal, de 

um homem que faleceu no dia 15 de novembro de 2005, com apenas 31 anos, são encontrados 

nas mensagens três comunicados referentes às missas encomendadas para a alma do falecido, 

como se pode constatar a seguir:  

 

“MISSA DE 7° DIA 
2ª FEIRA 
21/11/05 
20:00 Horas 
Igreja: NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
Metrô Santa Cruz 
Contamos com a sua presença. 
Obrigado. [...] (18 de novembro de 2005) 

Missa de 01 mês de Falecimento.  
5a. Feira - 15/12 - 19 horas 
Igreja da Cidade Dutra. (14 de dezembro de 2005)  

MISSA DE UM ANO 
15 NOV 2006 
4a. FEIRA 
19 HORAS 
IGREJA DA CIDADE DUTRA (12 de novembro de 2006)152 

 

Tais missas, sobretudo as de sétimo dia, um mês e um ano de morte, segundo Marisete 

Hoffmann Horochovski (2009), possuem significados especiais e são fundamentais para os 

familiares e amigos católicos do falecido, em especial para aqueles que estão passando por 

momentos bastante dolorosos e sofridos, comum à grande maioria dos enlutados. Para a 

                                                           
152 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1658905819520114036>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
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mesma pesquisadora, a missa de sétimo dia é um grande evento de orações para os falecidos e 

um meio de confortar os vivos, sendo que dela “participam os parentes, os amigos, os 

conhecidos que participaram, ou não, dos ritos de separação. É praticamente obrigatória e o 

número de participantes, assim como nas outras práticas, varia de acordo com a admiração 

por aquele que partiu e com os laços da comunidade.” (HOROCHOVSKI, 2009, p. 11).  

Já a missa de um mês de falecimento, é para Marisete Horochovski (2009, p. 11), 

“restrita ao círculo de intimidade e atualmente feita apenas por católicos praticantes”, 

enquanto que a missa de um ano de falecimento caracteriza-se, para o catolicismo, como um 

verdadeiro “fechamento de um ciclo que coroa a integração da alma no outro mundo.” 

(HOROCHOVSKI, 2009, p. 11).  

Outra particularidade frequente nas páginas do Orkut é o ato de enviar mensagens na 

página de recados do perfil pessoal do falecido após meses ou mesmo anos da morte, de 

forma que nos aniversários de morto os recados são bastante encontrados, conforme 

constatado em alguns dos relatos a seguir:  

 

Nossa! Hoje faz um ano que estamos sem você... sabe, neste mesmo dia no ano 
passado, estávamos todos destruídos por dentro, querendo entender o que se passou 
com você... O tempo passou, 1 ano, o nosso dia-a-dia fez com que a dor passasse e 
foi mais difícil pra uns, menos pra outros... mas eu conheço 2 pessoas que ainda 
estão sofrendo muito com sua perda, pessoas que precisam encontrar serenidade, 
uma delas é sua mãe, a outra é sua namorada, tente interceder por elas daí, de onde 
você está... sei que está ao lado de nosso amado Jesus, e conheço (bem de perto) a 
misericórdia dele... por favor ajude-as... Sábado estivemos no aniversário da sua 
afilhada [...], revi toda a sua família, matei as saudades da sua mãe, dos seus irmãos, 
tias, primos... estavam todos lá... e sei que você também não faltou... você também 
estava lá... Estamos com saudades... sempre estaremos... sempre lembro das coisas 
engraçadas que você dizia, pra lembrar de você com alegria... Relaxa amigo! Todos 
nós vamos ficar bem... Um beijo. (15 de novembro de 2006)153  

Hoje está fazendo 4 meses sem você minha lindinha... mas NÃO tenho esquecido de 
você! Que Deus te guie por toda a eternidade. Fique na Santa Paz... AMÉM...(07 de 
fevereiro de 2008 )  

Hoje faz 1 ano de muitas saudades. Amo você [...]. Fique com Deus! (07 de outubro 
de 2008)154 

Irmão, não escrevi antes não sei bem o porque, mas hoje, bateu um vontade sei la 
algumas coisas mudaram, algumas para melhor outras nem tanto,  
a vida continua corrida, com alguns problemas e alguns desafios, e tambem tem 
coisas boas acontecendo, sua afilhada esta crescendo, esta muito esperta e muita bela 
tambem, esse dias ela perguntou por você, sabe ela te chama de padrinho do ceu, e 
me perguntou sobre você, foi muito bonito ver a emoção dela com apenas 3 anos de 
idade, ao ouvir falar de você. 

                                                           
153 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=1658905819520114036>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
154 As duas últimas mensagens estão presentes em um mesmo perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=13626803598938524930>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
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O [...] tambem esta crescido e bem sapeca, ta um verdadeiro muleque, bom o quanto 
você faz falta não presciso escrever e o quanto os nosso papos na padaria me faz 
sentir saudades tua é uma coisa gigantesca que o tempo não cura, mas a saudade me 
[f]az lembras dos momentos bacanas que passamos juntos.  
sei que você fez sua parte e muito bem. mas sinto muitas saudades. 
Irmão, cumpadre, amigo abraço. (14/01/2009)155  

Venho aqui matar a saudade e... Tem hs que não acredito!156 (9 de maio de 2010) 
(grifo meu) 

 

Nota-se que no primeiro depoimento, enviado por uma amiga do falecido, exatamente 

um ano após a morte, a preocupação com alguns enlutados é evidente, mencionando que a 

mãe e namorada do falecido ainda sofrem profundamente com a morte. Também fala sobre a 

saudade que sente, além de mencionar que a dor da sua perda pode ser sentida de variadas 

formas, uns sentindo mais pesar do que outros. E tal fato pode ser realmente observado entre 

muitas famílias enlutadas, tendo em vista que dependendo do grau de parentesco ou mesmo 

da ligação afetiva que a pessoa tinha com o morto, a duração do luto pode variar, já que 

alguns enlutados podem demonstrar seu pesar por mais tempo, enquanto outros podem 

expressar mais brevemente, como algumas semanas ou meses.  

Do mesmo modo, as outras duas mensagens subsequentes, extraídas de um mesmo 

perfil pessoal, também foram remetidas nos aniversários de morte, do quarto mês e um ano de 

falecimento, de modo que a pessoa destaca a saudade, o não esquecimento e o amor pelo seu 

ente falecido. Quanto aos outros relatos, o quatro inicia explicando o motivo de não ter escrito 

a mensagem ao morto anteriormente, enfatizando, no entanto, que hoje sentiu uma grande 

vontade de lhe escrever. Menciona, entre as diversas coisas, que a sua vida está bastante 

agitada, além de contar ao morto como sua afilhada, de três anos de idade, se emociona ao 

ouvir falar do padrinho, e por fim, fala da saudade que sente do amigo morto, como dos 

momentos bons que eles viveram juntos.  

Já a última mensagem, apesar de bastante sucinta, enfatiza uma questão central para 

esta pesquisa. A pessoa deixa registrado que acessa a página do perfil pessoal do morto para 

poder matar a sua saudade, ou seja, este é seguramente um lugar de memória para a pessoa 

que escreve, tendo em vista que os lugares de memória são caracterizados por Pierre Nora 

como sendo híbridos, mistos, enlaçados de vida e morte, marcos de outra era, restos, e antes 

de tudo locais não de história, mas de memória (1993, p. 12-13). Como bem resume Ulpiano 

Bezerra de Meneses (2009, p. 450), um lugar de memória vai desde um objeto material e 

                                                           
155 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=1658905819520114036>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
156 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=2524713658354376086>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
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concreto, como um artefato ou uma paisagem, até um objeto abstrato, podendo então uma 

página da internet ser caracterizada como um lugar de memória. 

Além das mensagens lembrando os aniversários de morte e as missas em intenção ao 

falecido, o aniversário de nascimento também é uma data especialmente recordada, sobretudo 

entre os enlutados, que deixam registrados nos recados as lembranças daquela data, ainda tão 

importante para os que ficaram. Tais mensagens enviadas pelos amigos e familiares do morto 

no dia de aniversário de nascimento são, sem dúvida, as mais encontradas nas páginas de 

recados dos perfis pessoais dos mortos157, conforme as expostas a seguir: 

  

aeee. ahh kra acredito que em algum lugar vc ta vendo a mensagem kra ... tenho 
que te dizer que tu faz falta pros amigos..e acredito que vc esta ai no céu festejando 
o teu aniversario Parabensss [...] abraço (10 de maio de 2007)158 (grifo meu) 

Msm vc tando la em cimaa te desejo os Parabenss!!que vc fiquei em paz... 
(03/10/08)159 

Hoje seria comemorado mais um aniversário seu aqui no plano material... mas sei 
que os anjos estão ao teu lado no plano espiritual te cobrindo de bênçãos e te 
iluminando... Fique na presença de Deus...Te amo de montão...Saudades... (30 jul de 
2010)160 

eeu to com muita saudadeee , logo hooje que agente ja tinha combinado de iir pra 
THE , fazeer festa :/ mais Deus sabe de tudo, e o céeu deve ta fazendo festa aai :( 
SAUDADEEES DEMAIS, NAUM SEI COMO TO AGUENTANDO ... aah , hoje 
noooós suas amigas rezamos um paai nossso e cantamos tua musica favoritaa ..meu 
ajinho da guarda :/ (17 de agosto de 2010)161 

 

Estas mensagens, enviadas nos dias de aniversário de nascimento dos falecidos, 

possuem a mesma finalidade, que é a de parabenizar a pessoa, apesar desta já ter falecido, de 

modo que alguns reforçam inclusive que o morto vai vê-la de algum lugar, como se constata 

no primeiro relato. A grande maioria dessas mensagens remetidas no dia do aniversário do 

morto possui um aspecto bastante melancólico, visto que esta data é para muitos enlutados um 

dia de profunda tristeza, como notado no último depoimento, enviado por uma amiga de uma 

menina que morreu com 12 anos. Em algumas frases, a menina se mostra bastante 

inconsolada com a morte da amiga, que aconteceu repentinamente, segundo examinado em 

                                                           
157 Tal fato pode ser explicado devido à mensagem automática que a rede social do Orkut envia a lista de 
contatos, lembrando o aniversário da pessoa. Assim, mesmo depois da morte, mensagens continuam sendo 
remetidas aos amigos do falecido, recordando a data de seu aniversário de nascimento.  
158 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=16918921015705981879>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
159 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=16364096603236294228>. Acesso em: 22 jun. 2012. 
160 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=13626803598938524930>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
161 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=4856316073369943664>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
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outras mensagens presentes no perfil. Esta ressalta os planos que havia feito antes da morte da 

amiga, como o de festejar o seu aniversário, além de destacar que naquele dia, ela e outras 

amigas rezaram e cantaram para a menina falecida, finalizando o relato com a mensagem 

“meu anjinho da guarda”, uma forma muito carinhosa de se referir à falecida, e também um 

meio de confortar sua dor.  

Além do aniversário de nascimento, outras datas comemorativas são notadamente 

lembradas pelos familiares e amigos do morto, como o dia de Natal, de finados, dos pais, das 

mães e das crianças, conforme as mensagens expostas a seguir, que foram enviadas próximo 

ao dia de Natal. Nelas, pode-se perceber a tristeza que este dia passou a representar para os 

que escrevem, devido à ausência dos entes que morreram: 

 

Querido.... hoje tive um lindo sonho com vc, pareceu real... acordei ate feliz... matei 
um pouquinho as saudades que sao muitas....pensei muito em vc no natal, ate 
escorreram algumas lagrimas, mas nao falei pra ninguem pra nao gerar mais 
tristezas... como vc sempre sera especial em nossas vidas... que falta... que buraco 
[...] beijo no coraçao (27 de dezembro de 2005)162 

Infelizmente mais um natal sem você, mas o que me conforta é saber que estais ao 
lado de Deus e que estais bem. S A U D A D E S... (23 de dezembro de 2008)163 

 

Em suma, nota-se que as mensagens textuais presentes nas páginas de recados dos 

perfis pessoais dos falecidos são dos mais variados fins, sendo elas enviadas por diversas 

pessoas, como amigos, familiares ou conhecidos do morto, possuindo todas elas, no entanto, 

uma intenção bastante evidente - a de mostrar a tristeza e o pesar que os acompanha 

diariamente após a morte dos entes falecidos.  

Outro meio utilizado pelos enlutados para expressar sua dor, são as mensagens 

deixadas no campo “depoimentos”, do perfil pessoal do falecido. Menos encontradas do que 

as mensagens enviadas nas páginas de recados e nas atualizações de perfis, os depoimentos 

deixados para os mortos são bastante interessantes, como se pode ver na Imagem 36, com dois 

depoimentos enviados ao morto.  

 

Imagem 36 - Depoimentos em um perfil pessoal de falecido 
 

                                                           
162 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
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163 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
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Orkut (2012) 
 

Todavia, além das mensagens textuais presentes nas páginas de recados, nos 

depoimentos e nas atualizações de perfis de falecidos, as imagens também se tornaram uma 

forma dos enlutados expressarem e compartilharem sua dor, como se constata nos álbuns de 

fotos, que são espaços nos perfis pessoais que permitem a inserção de fotografias e imagens 

através de álbuns.  

Após a morte, muitos familiares e amigos passam a utilizar os álbuns de fotos do perfil 

pessoal do falecido para inserir e compartilhar fotografias e imagem relacionadas aos entes, 

sendo que algumas imagens são bastante peculiares, como fotografias da sepultura do morto 

(Imagem 37 e Imagem 38164) e as lembrancinhas de missa de sétimo dia165 (Imagem 39166), 

conforme já destacado no início deste trabalho. 

 

Imagem 37 – Fotografia da sepultura do falecido, no dia de 
finados, no álbum de fotos do seu perfil pessoal do Orkut 

 

Imagem 38 - Fotografia da sepultura do falecido, no álbum 
de fotos do seu perfil pessoal do Orkut 

 

                                                           
164 Fotografias disponíveis em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=322601191288429913>. Acesso em: 20 abr. 2011. 
165 Segundo Julia Massucheti Tomasi (2010, p. 90), as lembrancinhas de missa de sétimo dia, lembrancinhas de 
morte ou cartão de recordação, eram, até o final do século XX, quase sempre entregues nas missas de sétimo dia, 
conforme constatado na cidade de Urussanga (SC). Nesse “cartão, o conteúdo é bastante diversificado, 
possuindo informações, como por exemplo, nome completo do ente, data de nascimento e morte, foto do 
falecido, frases que ‘sintetizem’ o que o morto foi em vida, poesias, fragmentos bíblicos, orações ou imagens 
sacras (como de cristo e santos).” 
166 Fotografia disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=8150338412269499492>. Acesso 
em: 22 abr. 2011. 
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Orkut (2011) 
 

 

 
Orkut (2011) 

Imagem 39 – Lembrancinha de morte em um perfil pessoal de falecido 
 

 
 

Orkut (2011) 
 

As fotografias da sepultura do falecido, acima apresentadas, que se caracterizam por 

ser bastante incomuns nos perfis pessoais de falecidos, foram publicadas pela esposa do 

morto, sendo que a primeira tem como legenda “minha ultima Homenagem pra vc meu 

amorrr...”, e a segunda: “te amo pra sempre!!! fique com DEUS ...”167. Percebe-se então, que 

a companheira do falecido postou as fotos como uma forma de manifestar a sua última 

homenagem feita ao ente, mostrando a sua sepultura em formato de lóculo, com uma lápide 

                                                           
167 Legendas disponíveis em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?gwt=1&uid=10388098161897746857&aid=1257220460&pid=1
257246122119>. Acesso em: 20 abr. 2011. 
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contendo os dados do ente e um epitáfio que diz “Eu sempre vou te amar; Em cada despedida 

eu vou te amar... Com amor esposa e filho.” Uma das fotografias, tirada no dia de finados, 

como destaca a enlutada em uma das mensagens deixadas no álbum de fotos, mostra que 

juntamente da sepultura estão dois arranjos de flores e velas, que provavelmente foram 

levados ao cemitério pela companheira do falecido no dia dos mortos. 

Quanto às lembrancinhas de morte, elas são encontradas em diversos perfis pessoais 

de falecidos, sendo utilizadas por muitos enlutados como uma forma de homenagear o ente 

morto, de modo que grande parte delas é postada logo após a morte, gerando a partir de então 

comentários bastante comoventes, tanto de familiares como de amigos e conhecidos do 

falecido, conforme imagem e comentários expostos a seguir: 

 

Imagem 40 – Lembrancinha de morte e seus comentários post-mortem em um perfil pessoal de falecido 
 

 

 
 

Orkut (2011) 
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Outros tipos de imagens também são compartilhados pelos enlutados, como os 

exemplos a seguir, presentes em um perfil pessoal de uma mãe enlutada168, que postou 

diversas fotografias editadas de seu filho falecido, com mensagens e poesias que remetem a 

saudade e ao amor eterno:  

 

Imagem 41 – Fotografia de um ente falecido, com 
mensagens de saudade, em um perfil pessoal de uma mãe 

enlutada. 
 

 
 

Orkut (2012) 

Imagem 42 – Fotografia de um ente falecido, com 
mensagens de saudade, em um perfil pessoal de uma mãe 

enlutada. 
 

 
Orkut (2012) 

 

Além dessas imagens postadas após a morte do ente, fotografias anteriormente 

inseridas no seu perfil pessoal também acabam promovendo comentários post-mortem 

bastante emocionados e comoventes, conforme se examina na imagem e nos comentários 

expostos a seguir: 

 

Imagem 43 – Fotografia e comentários post-mortem em um perfil pessoa de falecido 
 

                                                           
168 Perfil pessoal disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=461789539062723301&aid=1261765393>. Acesso em: 08 jun. 
2012. 



131 

 

 

 
 

Orkut (2012) 
 

Tal fotografia inserida pela pessoa antes da sua morte, com o título “ese ai sou eu sem 

comentarios”, gerou comentários entristecidos de amigos e familiares do falecido logo após a 

morte, que ocorreu no dia 26 de setembro de 2009. Estes demonstram a dor e a saudade 

intensa que sentem do ente. Isso é explicado, segundo o antropólogo Mauro Koury (2002b), 

pelo fato de que a fotografia do ente morto acaba por congelar aquele momento ali exposto, 

remontando lembranças do tempo em que este ainda vivia, visto a imagem estar 

substancialmente ligada à emoção, sendo “a primeira o recipiente da segunda, confundindo-

se.” (KOURY, 2002b). E, diversas mensagens presentes em perfis pessoais de falecidos 

comprovam tais constatações, como um relato já exposto anteriormente, de uma enlutada que 

recorda através de fotografias as experiências vividas ao lado do ente falecido.  
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Além das características dos perfis pessoais de falecidos já apresentadas no decorrer 

desse capítulo, como as mensagens de dor nas páginas de recados, nos depoimentos, nas 

atualizações de perfis e nos comentários das fotografias, como também as imagens postadas e 

compartilhadas com os usuários da sua rede do Orkut, devem-se destacar alguns perfis que se 

distinguem pela peculiaridade. Um dos casos é o perfil pessoal de uma menina de 14 anos, 

que foi assassinada por seu ex-namorado no dia 26 de agosto de 2010, segundo notícias do 

Diário do Para169 (2010). No seu perfil, os relatos de dor, sofrimento e indignação pela morte 

brutal são os mais encontrados: 

  

Foi muita covardia o que fizeram com vc [...].Espero que a justiça seja feita e que 
esse vagabundo seja capturado logo. FICO COM DEUS, VC VAI FAZER MUITA 
FALTA!!!! TE AMO. (28 de agosto de 2010) 

Vai com Deus. Isso q fizeram com vc foi covardia. Mas eu sei q vc ta em um lugar 
melhor! [...]. Luto por ti ♥ (30 de agosto de 2010) 

PRIMA A JUTIÇA FOI FEITA ESSE MOSTRO Ñ IA FICA SOUTO...DEUS E 
TÃO BOM Q ELE VEIS Q FOSSE PRESO NO DIA DO DEU 
ANIVERSARI......OBRIGADO MEU DEUS...... (08 de setembro de 2010) 170. 

 

Alguns dias após a morte, que ocorreu no final do mês de agosto de 2010, o acusado 

de tê-la matado já havia sido preso, conforme informa uma das mensagens supracitadas que 

foi enviada pela prima da falecida, no dia 08 de setembro de 2010. Outra característica que se 

pode observar, segundo o mesmo perfil, é que muitos dos amigos e parentes da falecida 

incluíram juntamente com o seu nome pessoal do Orkut as palavras: [luto], em Luto pelo meu 

amor!!!, amiga te amo, [luto] vai na fé, entre outras, como uma forma de homenagear a 

falecida e protestar contra a morte que ocorreu tragicamente.  

Outro perfil pessoal de falecido que merece destaque devido às especificidades 

encontradas é o perfil de um homem que morreu com 27 anos, no dia 14 de março de 2010. 

Segundo uma comunidade da rede social do Orkut171, seu corpo estava desaparecido há 

alguns dias, depois que o seu bote virou e caiu no rio Mogi Guaçu (SP). No seu perfil pessoal, 

durante as buscas pelo corpo, os familiares e amigos deixaram recados esperançosos com o 

reencontro, além de palavras de consolo aos demais visitantes que aguardavam ansiosamente 

por notícias:  
                                                           
169 Para saber mais, ver a reportagem: “Polícia caça o acusado de matar a ex-namorada”, do Diário do Pará 
(2010). Disponível em: <http://www.diariodopara.com.br/N-108551-
POLICIA+CACA+O+ACUSADO+DE+MATAR+A+EX-NAMORADA.html>. Acesso em: 22 jun. 2012. 
170 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1373117223082166571>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
171 Comunidade PGM, da rede social do Orkut. Para saber mais, ver: 
<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=993780&tid=5510141328512218361>. 
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Meu Anjo é assim q a gente sempre se fala sei q vc vai voltar pra mim o mais rapido 
possível sem vc não sou nada vc me deu td de bom nessa vida alegria e me faz a 
pessoa mais feliz desse mundo vamos juntos realizar todos os nossos planos vc vai 
ver meu anjo Deus te deu pra mim e foi um presente maravilhoso (15 de março de 
2010) 

Te Amooooooooodooooooooooo e eu [...] vc sabe Deus não vai nos separar pq ele 
nos uniu de uma forma tão maravilhosa q não [é] possivel separar 
anjooooooooooooooo estou te esperando Amooooooooooooooo 
vooooooceeeeeeeeeeeee (15 de março de 2010) 

amigo a [...] ta aqui esperando vc pra coloca-la em cima do seu carro e começar a 
seção fotos rsrsrsrsr a Esperança é a ultima que morre, e eu tenho muita em vc....vai 
dar tudo certo amigão.... força e volta logo e não deixa a gente mais triste em... (15 
de março de 2010) 

amigo onde vc estiver volte logo estamos esperando valeu abraço. (15 de março de 
2010) 

Oi anjo estou esperando vc me acordar como sempre 
cade o meu bom dia coração eu sei q vc vai volta 
Deus não vai permitir q vc va embora assim Te Amo. 
eu confio e acredito em Deus..... (16 de março de 2010)172 

 

Após a notícia da morte, confirmada no dia 16 de março de 2010, foi intensa a 

quantidade de mensagens de dor e pêsames nas páginas de recados do falecido, além de uma 

mensagem com o local e o horário da missa de sétimo dia, e dos vários recados enviados 

depois de meses e anos da morte: 

  

Oi amigo,e agora,abri os meus recados do orkut e cadê o seu recado pra mim me 
desejando parabéns??? 
o que vai ser da gente??? 
nos dê força ai de cima,pois não está fácil não. 
descance em paz, 
vc sempre estará em nossos corações.amamos vc. (16 de março de 2010) 

Meus sentimentos a familia.  
E a vc, dencanse em paz ! (17 de março de 2010) 

DIA 20/03 MISSA DE 7° DIA DO [...] 
ÁS 19:30 NA PAROQUIA NOSSA SR. APARECIDA.  
ESTÃO TDS CONVIDADOS! (19 de março de 2011)  

Meu Anjo......dois meses sem te ver sem te ouvir sem essa sua alegria como vc faz 
falta aki q saudade de vc......... (14 de maio de 2010)  

3 meses sem vc! q falta me faz (14 de junho de 2010) 

Oiiii meu Anjo.......pode passar dias .....mesês.......e anos...... 
mas nada vai conseguir apagar o que vivemos 
nunca vou deixar de TE Amar a saudade machuca 
mas os lindos momentos q passamos juntos ficou  
as lindas lembraças ........q SAudade............(04 de outubro de 2010) 

mano qui sdds du c brow  
                                                           
172 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=6282299063552209094>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
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1 ano hj eim i num da pa acredita ainda. 
cara vc sempre sera lembrado na memoria i no coraçao di todos 
[...] sdds eternas (14 de março de 2011) 173 

 

Percebe-se que mesmo após a confirmação da morte, muitos dos visitantes da página 

não conseguiam acreditar no que realmente havia acontecido. E igualmente a diversos outros 

perfis pessoais de falecidos, as mensagens continuaram remetidas ao morto, mesmo depois de 

meses e anos da morte, sendo que elas passam a sintetizar, para muitos enlutados, a constante 

dor da perda.  

Enfim, o perfil pessoal do falecido tornou-se para muitos enlutados um lugar de 

memória, em que se pode chorar e conversar virtualmente com o ente morto através das 

mensagens. Certamente, para muitos enlutados, visitar o perfil pessoal do falecido é um meio 

de estar mais próximo do ente, seja ele filho, mãe ou amigo, considerando que o Orkut podia 

ser um local em que a pessoa vivia constantemente novas experiências, se divertindo, 

conhecendo novos sujeitos ou revendo amigos distantes. Portanto, como bem sintetiza uma 

dos relatos retirados de um perfil pessoal de falecido, já exposto anteriormente “Venho aqui 

[no perfil pessoal do morto] matar a saudade e... Tem hs que não acredito!”174. Com efeito, o 

Orkut é para muitos enlutados um lugar que se vai matar a saudade do ente, como é o 

cemitério e a sepultura do falecido para muitos indivíduos que perdem alguém próximo.  

 

3.2 HOMENAGEANDO UM ENTE QUERIDO OU PESQUISANDO PERFIS 

PESSOAIS DE FALECIDOS: AS COMUNIDADES RELACIONADAS COM A 

TEMÁTICA DA MORTE NO ORKUT 

 

“Meu filho, meu amor, uma das minhas vidas...Meu 
filho, são nove anos sem a sua presença física nas 
nossas vidas...como queria que estivesse aqui 
vivenciando tudo, a programação do casamento dos 
seus irmãos, [...] toda a família com as suas 
mudanças, os nascimentos acontecendo. [...] Mas 
filho, sinto muito a sua falta, a vontade de te abraçar, 
de sentir o aperto do teu abraço...é uma dor infinita, 
interminável, constante...sei que muitas vezes 
preocupo as pessoas que estão à minha volta, mas 

                                                           
173 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=6282299063552209094>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
174 Mensagem deixada no dia 9 de maio de 2010, em um perfil pessoal de um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=2524713658354376086>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
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sei que elas tentam entender a minha dor... que é 
dolorida, insuportável, eterna, prá sempre...amo vc 
com todo o meu ser...receba o meu carinho, o meu 
beijo de coração, o meu abraço apertado, e saiba que 
um dia estaremos todos juntos num só lugar, 
fechando o nosso ciclo de amor, de família, de 
união, de paz, de luz...te amo eternamente...receba o 
meu colo, o meu amor...beijos da mãe da Terra que 
muito te ama....[...]” (08 de agosto de 2009)175 
(ORKUT, 2012) 

 

Além dos perfis pessoais dos falecidos, na rede social do Orkut são encontradas 

comunidades protestando contra as mortes trágicas, homenageando mortos, divulgando perfis 

de falecidos ou simplesmente debatendo a temática da morte através de seus fóruns de 

discussões. Tais comunidades englobam desde enlutados pela perda de um ente, como pôde-

se constatar nos perfis pessoais dos mortos, até “caçadores” de perfis de mortos, algo bastante 

presente nas comunidades, mas que se caracteriza por ser bastante peculiar. 

O relato acima citado, bastante denso e comovente, foi enviado por uma mãe de um 

falecido, no ano de 2009, em um fórum de uma comunidade criada para seu filho no dia 06 de 

novembro de 2004. Percebe-se, através da mensagem, que o filho morreu há nove anos, no 

entanto, as palavras ainda são bastante dolorosas, de forma que a mãe descreve em algumas 

frases seu sofrimento, dando a sua dor diversos adjetivos como infinita, interminável, 

insuportável e eterna. Esta página é um exemplo das comunidades criadas em homenagem a 

um ente falecido. Após a morte, em especial os familiares e amigos do morto, criam 

comunidades como um meio de homenagear o ente, sendo que algumas são bastante 

acessadas, com centenas de membros.  

Nessas comunidades, são encontradas mensagens de luto enviadas por familiares e 

amigos do ente. Já na página inicial da comunidade, no item de apresentação, em que é 

descrita a função da comunidade, são encontradas as mensagens de saudade, dor, sofrimento, 

além das palavras de conforto aos familiares enlutados, como apresentado nas mensagens a 

seguir:  

 

                                                           
175 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=700286>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
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Comunidade em homenagem ao [...] uma pessoa que gostava de sorrir, amar, deixar-
se amar, e principalmente APROVEITAR A VIDA!!!!!!!!!176 [Comunidade criada 
no dia 06 de novembro de 2004] 

Todos sentimos muito a sua falta e essa comunidade é um meio de homenagear 
você. De seu querido primo, [...]177 [Comunidade criada no dia 4 de setembro de 
2005] 

Existem pessoas que pelo simples fato de existirem ja nos tornam feliz, e vc [...] é 
uma delas, vc não morreu nas continua VIVO em nossos corações vc sempre foi e 
sempre será especial não colocaram um ponto final na sua vida mas sim apenas uma 
virgula pois vc esta VIVO para todos aqueles que amam VC !!! 
[...] onde quer que vc esteje saiba que vc deixou saudades aqui em baixo mas a 
nossa unica certeza...a unica coisa que nos conforta é saber que vc esta bem melhor 
que TODOS NÓS...vc esta muito longe mas sentiremos vc sempre aqui do nosso 
lado com toda a alegria que vc nos passava! 
Nós seus familiares, irmãs, primas, primos, tios e tias, e principalmente seu PAPAI e 
sua MAMÃE estamos todos com o coraçãoes apertadinhos pois tivemos uma perda 
muito grande....  
O MUNDO PERDEU VC !!! UMA PARTE DA VIDA QUE SE ACABA!!! 
AMAMOS VC!!! 
SEU LINDO SORRISO ESTARA SEMPRE EM NOSSA MENTE... 
FICA EM PAZ!!! QUE VC ESTEJE AI DO LADO DE PAPAI DO CÉU 
OLHANDO POR CADA UM DE NÓS QUE AINDA ESTAMOS AQUI!!! 
[Comunidade criada no dia 07 de janeiro de 2007]178 

[...] | LUTO ETERNO 
☆ 11-12- 1992 
† O8-O7- 2OO9 
.... por onde qer que eu va vou ti levar pra sempre179 [Comunidade criada no dia 18 
de julho de 2008] 

 

Deixadas por amigos, mães ou primos, a grande maioria dessas mensagens destaca que 

a comunidade foi criada para homenagear o ente, de modo que enfatizam, sempre, a falta que 

a pessoa faz. Algumas mencionam o dia de nascimento e de falecimento, como o último 

relato, de uma comunidade criada no ano de 2008, que se parece bastante com uma lápide de 

uma sepultura, já que contém as datas de nascimento e falecimento, e frases que poderiam ser 

descritas como epitáfios, como “luto eterno” e uma mensagem que diz “por onde quer que eu 

vá, vou ti levar pra sempre.” Já a terceira comunidade supracitada, que foi criada pelos 

familiares do morto no mês de janeiro de 2007, se diferencia por ter um relato de apresentação 

denso e emocionante, ressaltando, em diversos momentos, que a pessoa continuará viva na 

memória dos que ficaram. No depoimento, também são encontradas diversas palavras de 

                                                           
176 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=700286>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
177 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=10698859>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
178 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=26081116>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
179 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=61942221>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
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consolo aos enlutados, como o fato de acreditarem que o morto está em um lugar melhor do 

que os que ficaram.  

Além das apresentações das comunidades que homenageiam os falecidos, mensagens 

também são compartilhadas com os usuários da comunidade através dos fóruns de discussão, 

conforme exemplificado pela mensagem enviada por uma mãe de um falecido, apresentada no 

início desse subcapítulo. Nos fóruns, são encontrados os habituais recados de luto, com as 

mensagens de saudade e sentimentos de pesar e pêsames à família enlutada, além de 

informações sobre a vida do morto. Do mesmo modo, são encontradas informações sobre as 

missas realizadas em intenção ao falecido, com os horários, as datas e as localidades das 

missas, como é igualmente encontrado nos perfis pessoais dos falecidos.  

Em uma única comunidade, criada para homenagear um homem que faleceu ainda 

jovem, são encontrados sete comunicados sobre as missas de intenção ao falecido, como 

elencados e descritos a seguir: 

  

Missa de 7º dia 
Convidamos a todos a participarem da Missa de 7º dia do [...]: Igreja São José 
Operário, 604 norte, via L2 norte, ao lado do Carmen Salles Dia: 09/09/2005 
Horário: 18:30. (05 de setembro de 2005) 

Missa de 1 mês 
Convidamos todos a participarem da missa em intenção da alma do [...]. 
Dia: 03/10/2005 - segunda feira 
Horário: 19 horas 
Local: Igreja Santo Expedito (entre a 303, 304 norte) (30 de setembro de 2005) 

Misssa de 2 meses  
Igreja São José Operário - 604 norte, via L2 norte, ao lado do Carmen Salles. Dia: 
03/10/2005 Horário: 18:30. (03 de novembro de 2005) 

Missa de 3 meses 
Igreja São José Operário - 604 norte, via L2 norte, ao lado do Carmen Salles. 
Dia: 03/11/2005 
Horário: 18:00 
Irmão! Te amo muito!!!(03 de dezembro de 2005) 

Missa de 6 meses 
Pois é... seis meses sem meu irmão... ainda é muito dificil acreditar... ele faz muita, 
muita falta...A missa de 6 meses será no dia 03/03/2006, na Igreja São José na 604 
norte (ao lado do Carmen Salles), as 18:30. A todos os amigos, obrigada pelas 
homenagens. É muito bom ver o quanto o [...] é amado e querido por todos! (1º de 
maço de 2006) 

Um ano... 
Faz um ano que o nosso irmão foi embora... 
Quantas saudades... 
A missa em sua intenção será realizada no dia 03/09/2006, as 19 horas na Igreja São 
José, na 604 norte. (27 de agosto de 2006) 

Ele sempre estará vivo em nossos corações e em nossas lembranças!É muito bom 
ver o quanto ele é querido. Muito obrigada a todos os amigos que estiveram 
presente hoje na missa. Vocês são pessoas maravilhosas. Ajudam a suportar a dor 
de não tê-lo aqui fisicamente (03 de setembro 2006) (grifo meu) 
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5 anos de saudades 
A missa em intenção do [....] - 5 anos que voltou para a casa do Pai - será realizada 
no dia 03/09/2010, às 18:30 horas na Igreja São José, na 604 norte.180 (29 de agosto 
de 2010) 

 

Percebe-se que nesta comunidade, intitulada “Saudades do [...]”181 e criada no dia 4 de 

setembro de 2005, alguns dias após a morte do ente, é grande o número de comunicados de 

missas encomendadas ao falecido, algo bastante atípico nas páginas das comunidades do 

Orkut. Ao mesmo tempo, é extraordinariamente encontrado um convite para a missa de cinco 

anos de falecimento, algo bastante raro, tendo em vista, principalmente, o longo período da 

morte. Outra característica interessante é que a irmã do falecido, que escreve as sete primeiras 

mensagens, além de disponibilizar as informações e os convites das missas, também destaca, 

no dia 03 de setembro 2006, a dor da perda e agradece as homenagens e os apoios dos amigos 

do falecido que estiveram presentes na missa de um ano. Salienta que os amigos ajudam a 

suportar a dor de não ter mais o falecido fisicamente.  

Nessa mesma comunidade, a mãe enlutada também utiliza o fórum de discussão para 

escrever uma mensagem bastante comovente, com o título “Te amo filhão – sempre e muito – 

eternamente”:  

 

Ele veio porque tinha uma missão,  
a missão de amar e ensinar a amar.  
Foi um raio de luz, uma mensagem de Deus.  
Veio e foi...  
Mas sua passagem tão breve  
deixou tanto BEM, tanto AMOR  
que hoje só podemos agradecer a Deus  
por nos ter dado este presente...  
a vida dele vivida conosco, 
tão intensamente vivida. 
[...] 4 anos e 10 meses sem a sua alegria, saudades de sua mamãe. (03 de julho de 
2010)182 

 

A mãe relata que mesmo após quatro anos e dez meses da morte do filho, a dor ainda é 

cotidiana e intensa, indicando que seu filho viveu um curto período, mas foi o suficiente para 

deixar muito amor e alegria, finalizando a mensagem de forma bastante carinhosa, com as 

doces e tristes palavras “saudades de sua mamãe”.  

                                                           
180 Mensagens presentes em uma comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#CommTopics?cmm=4763958>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
181 Comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4763958>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
182 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?cmm=4763958&tid=5489687989813918179>. Acesso em: 13 jun. 
2012. 
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Observa-se, portanto que muitas das mensagens são enviadas pelos pais e mães dos 

falecidos, como na mensagem a seguir, postada no fórum de uma comunidade que foi criada 

para homenagear um homem que morreu no ano de 2004 em um acidente de moto. Na 

mensagem deixada no ano de 2007, os pais mencionam a dor causada pela morte:  

 

Esta comunidade e para homenagiar o meu filho [...] que partiu no dia 05/05/04 em 
um acidente de moto na AV.Brasil indo para o trabalho. 
Ele era um rapaz alegre, inteligente, um filho muito carinhoso, e que gostava muito 
de curti a vida, mais foi chamado cedo para o andar de cima, e eu tenho certeza que 
ele esta junto de Deus. 
Mãe te ama muito. 
sinto sua falta. 
filho,eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, 
Como é grande o meu amor por você 
E não há nada pra comparar, para poder te explicar, 
Como é grande o meu amor por você 
Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, e o infinito, 
Não é maior que o meu amor nem mais bonito 
Me desespero a procurar, alguma forma de lhe falar, 
Como é grande o meu amor por você 
Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo 
Como é grande o meu amor por você 
Ah, como é grande o meu amor por você filho querido183. 

 

Os pais iniciam relatando como foi a morte do filho, como dia, local e circunstâncias, 

além de descreverem algumas características de seu filho, como carinhoso e inteligente. Ao 

mesmo tempo, em grande parte da mensagem, os pais utilizaram a letra da música “como é 

grande o meu amor por você”, do cantor e compositor Roberto Carlos.  

Mas, além dessas comunidades criadas para homenagear um determinado ente 

falecido, como amigo, familiar ou conhecido, outras comunidades são pensadas para 

homenagear pais, mães, filhos, irmãos, avôs ou amigos mortos, mas não personificados, e sim 

de um modo geral, como as comunidades expostas a seguir:  

 

[Comunidade “Meu MELHOR AMIGO morreu!!!”, criada no dia 11 de agosto de 
2005] 
Estou de luto ainda... não tenho muito o que escrever.  
Mas se vc não se conforma e sente a maior falta...está no lugar certo. 
Conta sua experiência.184 

[Comunidade “Eu amo minha vo que morreu!” criada no dia 23 de agosto de 2005] 
Essa é uma comunidade para quem ama sua vo que morreu e sente muita saudade  
eu AMO minha vózinha querida!!!! Ela era uma  
mãezona com o coração maior DO MUNDO 

                                                           
183 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia um falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com/Main#Main$Community?cmm=27144605&hl=pt-BR>. Acesso em: 13 jun. 2012. 
184 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia diversos falecidos. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4092726>. Acesso em: 13 jun. 2012. 
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Para as pessoas que sentem saudade da sua Vovo que faleceu e a saudade 
dói, vamos homenagear nossas avós que já foram, com mensagens bonitas... 
se você também perdeu sua vó, faça parte dessa comunidade.185 

[Comunidade “minha mae morreu!!!!!!” criada no dia 31 de março de 2006] 
MINHA MAE PODE TER MORRIDO, MAS EU CONTINUO AMANDO ELA. 
MAE EU TE AMO MUITO!!186 

[Comunidade “Meu pai morreu mas eu amo ele!”, criada no dia 15 de junho de 
2007] 
essa comu é pra quem o pai já morreu !!!!e pra quem sente muita saudade!!! 
.....................PAI TE AMO.................187 

 

Tais comunidades, acessadas por um grande número de internautas, possuem diversas 

discussões e compartilhamentos nos seus fóruns, como o motivo, o local e a data da morte do 

ente e as experiências de luto entre os membros, conforme exposto na Imagem 44188: 

 

Imagem 44 – Fórum da comunidade “Eu amo minha vo que morreu!” 
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Porém, entre as comunidades com o intuito de homenagear diversos entes falecidos, 

podem-se destacar as criadas por pais enlutados, sobretudo as mães, como “meu filho morreu, 

                                                           
185 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia diversos falecidos. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4424544>. Acesso em: 13 jun. 2012. 
186 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia diversos falecidos. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=11038899>. Acesso em: 13 jun. 2012. 
187 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia diversos falecidos. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=34149413>. Acesso em: 13 jun. 2012. 
188 Comunidade “Eu amo minha vo que morreu”, disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=4424544&tid=5227750196051359936>. Acesso em: 13 
jun. 2012. 
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saudades”, “Quero meu filho que morreu”, “Meu filho faleceu de câncer”, “MEU FILHO 

MORREU BEBÊZINHO” e “Meu filho morreu jovem”. Entre essas comunidades criadas 

para homenagear as filhas e os filhos falecidos está a “meu filho faleceu”, criada no dia 25 de 

agosto de 2008, e que é apresentada como sendo “feita para quem ja perdeu alguem muito 

especial...seu filho...uma dor inesplicavel.........[s]e vc tbm ja perdeu um filho entre nessa 

comunidade.”189 

Nessa comunidade, uma das mães participantes utiliza o fórum de discussão para 

narrar sua dor pela morte do filho primogênito. Através de uma postagem bastante densa e 

entristecida, a mãe descreve como foi a morte do seu filho, ainda bebê, e as dificuldades em 

lidar com seu funeral, sepultamento, exumação, visitas ao cemitério e com as práticas de luto 

nos anos posteriores a sua morte, conforme apresentado na mensagem a seguir:  

 

Já faz 3 anos e 7 meses que perdi meu filho mas é como se fosse hoje. Era meu 
primeiro filho, nasceu prematuro mais ainda tinhamos esperança na sua recuperação, 
passei por 7 dias de agonia, vendo o seu sofrimento sem poder fazer nada além de 
rezar e pedir a Deus que o salvasse, dentro de uma UTI NEO NATAL vendo outras 
criançar se recuperando enquanto meu amado filho estava me deixando. Ele passou 
por uma cirurgia com 2 dias de vida e no 6º dia quando parecia esta se recuperando 
ele na verdade estava se despedindo de mim, não tive a chance e pegar meu filho 
com vida nos braços, infelizmente só pude telo em meus braços já falecido, eu o 
vesti, levei seu caixão em meus braços até o cemitério e só sai de seu lado depois de 
sepultado e por muito tempo fiquei a ir visitalo neste triste local, como se isso o 
trouxesse de volta pra mim. Não existe dor maior no mundo que a dor de perder um 
filho, principalmente quando este filho foi planejado e desejado por todos como foi 
o meu amado filho. Após completar um ano e um dia do seu falecimento nascia meu 
segundo filho e com ele nasci de novo pois parte de mim estava morta junto ao meu 
primogenito, aos poucos fui parando de visitar seu tumulo e ao completar exatos 3 
anos tive a dificil tarefa de exumalo, mais o fiz como se fosse meu ultimo dever a 
cumprir com meu filho, foi tão triste quanto enterralo. Sou espirita e tenho muita fé 
em Deus e hoje além de ter meu segundo filho que me trouxe a vida de novo, sei que 
onde estiver meu amado [...] está bem, ele esta em paz e isso me conforta, apesar de 
desejar que tudo fosse diferente, que eu estivesse com meus dois filhos, sei que ele 
esta bem. Devemos sempre ter forças, acreditar em Deus e nunca, jamáis perder a 
esperança de realizar um sonho, eu acreditei no meu e Deus me deu dois quando eu 
só pedia um, eu fui presenteada duas vezes e hoje sei que ele vai me dar mais um, eu 
acredito, tenho fé e vou completar minha família e ser muito feliz ao lado deles, pois 
aonde estiver meu guerreiro sei que ele esta feliz por nós. (26 de janeiro de 2011).190 

 

Além dessas comunidades para homenagear os entes falecidos, também são 

encontradas na rede social do Orkut comunidades para homenagear famosos que já faleceram 

como cantores, atletas, escritores e artistas. Entre as centenas dessas comunidades, podem-se 

                                                           
189 Comunidade “meu filho faleceu”. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=66835925>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
190 Mensagem presente em uma comunidade que homenageia filhos falecidos. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=66835925&tid=5566439068008600050>. Acesso em: 10 
jun. 2012. 
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destacar alguns exemplares: Adeus Michael Jackson [LUTO], LUTO- Dercy Gonçalves 

P/sempre e *Luto Eterno Por Cazuza*191. 

 

Imagem 45 - Comunidades para homenagear famosos (Cazuza, Dercy Gonçalves e Michael Jackson) 
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Nessas comunidades que homenageiam famosos, seus membros compartilham e 

discorrem nos fóruns de discussões, sobre os mais variados assuntos, abordando fases da vida 

da pessoa, causas e período da morte, sucessos do ídolo, como músicas, filmes, livros e 

novelas, entre uma infinidade de temáticas. 

Nas páginas da rede social do Orkut, também são encontradas comunidade criadas 

para protestar contra mortes que ocorreram tragicamente. Nelas, as pessoas além de 

homenagearem os falecidos, protestam e pedem que a justiça seja feita, além de informarem, 

                                                           
191 Comunidades disponíveis em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=11004197>,<http://www.orkut.com.br/Main#Community?c
mm=11097468>, <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=117242607>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
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em muitos casos, sobre a prisão ou o julgamento do suspeito de ter provocado a morte, 

conforme o caso bastante dramático apresentado a seguir:  

 

A JUSTIÇA está sendo feita para: [...] *22/05/1983 - †05/11/2002 
FILHA DE: [...] (‘In Memoriam’). 
‘Assassinada friamente, aos 19 anos, colocada dentro de um saco de lixo e jogada 
num mangue por um ser hediondo’. 
JULGAMENTO MARCADO 
O ÚNICO suspeito de tê-la matado [...], foi pronunciado por crime Hediondo e vai a 
jurí em Parati RJ DIA 01/12/2010 - 10 hs. 
.****************************** 
AGRADECIMENTO ESPECIAL A COMUNIDADE PGM  
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=993780 
ATRAVÉS DE UM MEMBRO DESSA COMUNIDADE O PRINCIPAL 
SUSPEITO DE TER MATADO [...] FOI LOCALIZADO E PRESO.192 

 

O episódio, ocorrido no ano de 2002, com o julgamento quase uma década depois, 

teve o auxílio da rede social do Orkut nas buscas e reconhecimentos do acusado, como 

descrito na mensagem supracitada, através da comunidade “PGM”, que tem como principal 

função compartilhar e pesquisar perfis pessoais de mortos, como será explorado a seguir. 

Assim, por meio da mensagem na comunidade, o depoente descreve como ocorreu a morte, 

detalhando que a falecida tinha apenas 19 anos, e foi assassinada brutalmente, além de 

enfatizar o julgamento do caso.  

Comunidades contra a morte brutal de crianças também ganharam espaço na rede 

social do Orkut, sendo esta uma forma de protestar e homenagear os mortos, como o caso dos 

seis jovens assassinados na cidade de Luziânia (Goiás). Na comunidade, intitulada “Luto - 

Jovens de Luziânia” e criada no dia 12 de abril de 2010, são elencados logo na página de 

entrada os nomes e idades de todos os falecidos, além de palavras de protesto contra o 

assassino:  

 

Lutoo EternoO  
Poor 
[...]. > 13 anos 
[...]> 16 Anos 
[...]> 17 Anos 
[...]uiz > 16 Anos 
[...]> 14 Anos 
[...]> 19 Anos 
Comunidade Para Todaas As Pessoa Que Ainda Estão De LUTO Pelo's 6 Jovens 
Que Foraam Assassinados Sem Mais Nem Meenos Por Um Psicopataa Que Hora 
Dessa Está Queimando No Fogo do INFERNO.193 

                                                           
192 Mensagem presente em uma comunidade com o caráter de protesto. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1469961>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
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Alguns crimes que tiveram grande repercussão nacional, como os casos da menina 

Isabella Oliveira Nardoni, morta no ano de 2008, e Mercia Nakashima, morta em 2010, 

promoveram a criação de centenas de comunidades protestando e homenageando como 

“Justiça Para Isabella Nardoni”194, “LUTO Isabella Oliveira Nardoni”195, “Mercia 

Nakashima-LUTO-Justiça!”196 e “Luto por Mercia Nakashima”197: 

 

Imagem 46 - Comunidades “Mercia Nakashima-LUTO-Justiça” e “Justiça Para Isabella Nardoni” 
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Por fim, além das comunidades criadas para homenagear os entes falecidos ou 

protestar contras as mortes que ocorreram tragicamente, também são encontradas na rede 

social do Orkut as comunidade criadas para pesquisar, compartilhar e divulgar perfis pessoais 

de falecidos. Tais comunidades, encontradas desde o ano da criação do Orkut, em 2004, têm 

como principal intuito expor nos seus fóruns de discussão perfis de pessoas que já morreram, 

além de serem encontrados debates sobre as temáticas da morte e dos mortos.  

                                                                                                                                                                                     
193 Mensagem presente em uma comunidade com o caráter de protesto. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=100635191>. Acesso em: 06 jun. 2012..  
194 Comunidade disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=48631793>. Acesso em: 05 
jun. 2012. 
195 Comunidade disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=48380117>. Acesso em: 05 
jun. 2012. 
196 Comunidade disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=48380117>. Acesso em: 05 
jun. 2012. 
197 Comunidade disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=102829479>. Acesso em: 
05 jun. 2012. 
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Entre estas comunidades, a “PGM - Profiles de Gente Morta”198 é a que possui a maior 

quantidade de membros relacionadas com a publicização dos perfis pessoais de mortos, e 

caracteriza-se por ser uma das mais antigas, criada no dia 23 de dezembro de 2004, por 

Guilherme Dorta (analista de sistemas). Na página de entrada, a comunidade é apresentada 

como sendo 

 

dedicada a pesquisa de profiles (perfil) de gente que faleceu. 
Aqui vemos como, de uma hora para a outra, nossa vida acaba e deixamos tudo para 
trás, inclusive banalidades como Orkut, Fotolog, MSN, etc... 
Banalidades essas que, por vez, podemos chamar de ‘rastros virtuais’. 
Mas o que são esses rastros?? Seriam eles úteis?? Um conforto para quem fica?? 
Uma imortalidade virtual?? 
Bom, estamos aí para discutir... 
Queremos que vc poste o profile de algum conhecido seu que tenha falecido ou 
algum profile que vc conhece. 
Não é permitido brincadeiras de má intenção, bem como falta de respeito com os 
mortos. 
Deixo claro também que sou contra qualquer tipo de violência e jamais faço 
apologia a morte aqui nessa comunidade. 
Sem mais, desejo que todos descansem em paz... 
Ass.: Guilherme Dorta199 

 

Nota-se que a comunidade “PGM - Profiles de Gente Morta” foi criada para divulgar e 

pesquisar perfis de pessoas mortas, de forma que ela se distingue por ter um grande número 

de acessos, além de possuir mais de 75 mil membros200. Os fóruns de discussão são os 

espaços mais utilizados pelos membros da comunidade, ao tempo que são nessas páginas que 

os perfis pessoais dos falecidos são compartilhados com os demais membros. Com efeito, 

pôde-se constatar através da pesquisa, que diversos membros são como “caçadores” de perfis 

de falecidos, compartilhando dezenas de novos perfis por dia, além desses internautas 

passarem horas on-line, pesquisando novas mortes.  

Em alguns dias da semana, o número de tópicos informando sobre novos perfis 

pessoais de falecidos é enorme (conforme Imagem 47), ultrapassando, em muitos casos, 

cinquenta avisos de falecimentos por dia. São encontrados nesses fóruns da comunidade perfis 

de crianças, de idosos e principalmente de jovens falecidos, sendo que os motivos da morte 

mais encontrados nas páginas são os de acidentes automobilísticos, assassinatos, suicídios, 

seguidos por doenças, em especial o câncer.  

 

                                                           
198 Comunidade “PGM - Profiles de Gente Morta”. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=993780>. Acesso em: 07 jun. 2012. 
199 Comunidade “PGM - Profiles de Gente Morta”. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=993780>. Acesso em: 07 jun. 2012. 
200 Para participar da comunidade, o usuário precisa se tornar membro, através da autorização do moderador.  
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Imagem 47 - Fórum da comunidade “PGM - Profiles de Gente Morta” 
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Entre as informações disponibilizadas pelos membros da comunidade estão: o link da 

página do perfil pessoal do falecido, a causa da morte, a idade que possuía, nome completo, 

data de falecimento, cidade onde morava e, às vezes, reportagens de jornais on-line sobre a 

morte, para comprovar o falecimento e trazer mais informações sobre o episódio. Além disso, 

os fóruns recebem as variadas mensagens de condolências e de pesar ao morto, como as siglas 

R.I.P (requiescat in pace) e D.E.P (descanse em paz), enviadas pelos visitantes das páginas. 

Tais perfis pessoais de falecidos são divulgados por diversos integrantes da comunidade, 

alguns parentes e amigos do morto, outros internautas que são verdadeiros perseguidores de 

perfis de falecidos, conforme já apontado anteriormente.  

Bastante mencionada em jornais e sites, a “PGM - Profiles de Gente Morta”, segundo 

o jornalista Paulo Roberto Lopes (2008) é uma das comunidades do Orkut que mais desperta 

interesse dos internautas. Com a matéria intitulada “Orkut tem viciados em profiles de gente 
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morta”, o jornalista destaca em seu Weblog que “Há uma turma que abastece a PGM de 

informações a partir de notícias do jornal. E há quem registre na comunidade a morte de 

parentes, amigos e conhecidos.” (LOPES, 2008). 

Já o jornal da Imprensa Online, ao entrevistar Guilherme Dorta, o fundador da 

comunidade, lembra que a idéia de criá-la 

 

surgiu depois de um tópico, em outro grupo de discussão, onde uma pessoa teria 
tocado no assunto de perfis de pessoas mortas que deixaram pra trás o Orkut e 
alguns rastros virtuais. ‘A comunidade serve como um obituário, como nos jornais. 
A maioria das pessoas falecidas é de jovens que se envolveram em acidentes 
trágicos’, explica Dorta. (INTERAMINENSEO, 2006)  

 

Outra comunidade, criada com o mesmo intuito que a “PGM - Profiles de Gente 

Morta” e com o nome bastante semelhante é a “• PGM • Perfis de Gente Morta” 201. Apesar do 

menor número de membros (aproximadamente 35 mil), quando comparada à comunidade 

mencionada anteriormente, a “Perfis de Gente Morta” foi criada alguns meses após a 

invenção do Orkut, no dia 15 de julho de 2004. Na sua página de apresentação, a comunidade 

é descrita como:  

 

Imagem 48 – Comunidade “• PGM • Perfis de Gente Morta” 
 

                                                           
201 Comunidade “• PGM • Perfis de Gente Morta”. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=17254>. Acesso em: 07 jun. 2012. 
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Assim, semelhante à “PGM - Profiles de Gente Morta”, a comunidade foi criada para 

disponibilizar e compartilhar perfis de pessoas mortas através de seu fórum de discussão. 

Com um número significativo de tópicos criados diariamente, os membros informam o link do 

perfil pessoal do falecido, seu nome, a idade que possuía, cidade onde morava, motivo da 

morte, além de serem enviadas frequentemente as mensagens de pêsames.  

Além da “PGM - Profiles de Gente Morta” e “• PGM • Perfis de Gente Morta”, outras 

comunidades da rede social do Orkut também possuem a mesma finalidade de divulgar perfis 

pessoais de falecidos, além de algumas que discutem com mais intensidade a temática da 

morte, como se pode observar detalhadamente na Tabela 2:  

 

Tabela 2 – Exemplos de comunidades que pesquisam, compartilham e divulgam perfis pessoais de falecidos, ou 
que discutem apenas a temática da morte 

 

Nome da 
comunidade 

Link de 
acesso 

Data de 
criação 

Quantidade 
de membros 

Criador Mensagem presente no item de 
apresentação da comunidade 

†Orkut 
perfil de 

gente 

<http://ww
w.orkut.co
m.br/Main

7 de 
dezembro 
de 2005 

1.741 Fillipe! “Deixe somente coisas boas no 
seu Perfil, afinal, ninguém sabe o 
dia do amanhã. Deixe sua senha 
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morta† #Communi
ty?cmm=6
901251> 

para alguém conhecido, pois, ao 
passar para outra vida, essa 
pessoa será a responsável por sua 
integridade moral aqui no Orkut. 
Muitos doentes, de mal com a 
vida ficarão postando scraps 
dizendo ‘como está aí no 
inferno?’, ‘já foi tarde’ e muitas 
coisas ofensivas, como também, 
haverá mensagens de conforto 
aos familiáres. Portanto, pense 
apenas naqueles que aqui 
ficarão, chorando pela sua falta... 

Permitido: 

Postar sua opinião e respeitar a 
dos outros; Repetir tópicos; 

Criticar sem ofender. Tópicos 
Fakes = banimento!!! 

[...] Procurem postar novo tópico 
desta forma: [† nome †] - copie e 
cole. ***O CONTEÚDO DOS 
TÓPICOS É DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DE 
QUEM OS CRIOU.***” 

Se eu 
morrer, meu 
orkut fica! 

<http://ww
w.orkut.co
m.br/Main
#Communi
ty.aspx?cm
m=964661

2> 

8 de março 
de 2006 

1.617 ♡J♡A♡N
♡E♡ ♡ 

“de luto..porque eu sou mortal 
mas meu orkut é 
eterno...queremos continuar na 
rede, receber recados, spans e 
mensagens..continuaremos a 
acessar do além..ou seja lá de 
onde estivermos.. 
amigos continuem nos enviando 
scraps.. 
muito obrigado!por não nos 
deletarem....” 

Se eu 
morrer me 
enterre na 

PGM 

<http://ww
w.orkut.co
m.br/Main
#Communi
ty.aspx?cm
m=104908

89> 

20 de 
março de 

2006 

1.817 Rosana 
Cesar 

“Você que tambem é viciado na  
† Profile de Gente Morta † 
fica horas lendo sobre as pessoas 
que ja passaram dessa para uma 
melhor (ou não). e fica pensando 
que no dia que você morrer sera 
que alguem vai postar lá? ficar 
comentando sobre sua morte, se 
você era querido, odiado, porque 
morreu? Seu lugar é aqui! 
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Porque, quando eu morrer, me 
enterrem na PGM. >OBS: Essa é 
uma comunidade seria, sem 
ofensas por favor!!!” 

Se eu 
morrer 
Deletem 

meu orkut 

<http://ww
w.orkut.co
m.br/Main
#Communi
ty.aspx?cm
m=206623

15> 

17 de 
setembro 
de 2006 

1.241 Éverson 
Monteav

aro 

“Imagine só que situação! Vc já 
partiu dessa pra melhor, bateu as 
botas, virou a caçuleta, amarrou 
o bode, e as pessoas te 
perguntando> Vc n responde + 
scraps? Entra na minha comu? 
vira fã? Ou então deixando 
aquelas mensagens enormes e 
‘chatas’ em html... poxa ja é 
muito chato... imaginem se a 
gente n estiver + aqui né... pior 
ainda...” 

 
Fonte: Tabela produzida pela autora, a partir das comunidades criadas no Orkut, entre os anos de 2004 e 

2011 
 

Pôde perceber através desta tabela que os temas das comunidades da rede social do 

Orkut relacionados com a morte são dos mais variados, existindo desde páginas que divulgam 

e publicizam os perfis pessoais do Orkut, até comunidades em que os membros pedem para 

excluir o seu perfil pessoal ou incluí-lo na PGM. Portanto, nessas páginas são encontrados 

internautas curiosos, “caçadores de perfis de falecidos”, góticos, ou simplesmente viciados 

nas comunidades de perfis pessoais de falecidos. Como enfatiza uma das comunidades, “Você 

que tambem é viciado na † Profile de Gente Morta † [...] Seu lugar é aqui.”202 Porém, todas 

elas possuem um mesmo intuito, que é o de abordar a temática da morte e dos mortos, seja 

discorrendo sobre a morte do outro, ou como será a sua própria morte.  

Mas, afinal, quais são as motivações para os internautas acessarem e se tornarem 

membros destas comunidades que publicizam perfis de pessoais que já morreram e que 

debatem a temática da morte? Segundo alguns questionamentos realizados por um repórter, 

no próprio fórum de discussão da “PGM - Profiles de Gente Morta”, por meio de perguntas 

como “O que motiva vocês a procurar profiles de falecidos aqui no Orkut?”, acabou 

promovendo uma repercussão intensa entre os participantes. As respostas foram variadas, 

conforme as três mensagens expostas a seguir, deixadas por alguns dos membros da 

comunidade: 
                                                           
202 Comunidade “Se eu morrer me enterre na PGM”. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=10490889>. Acesso em: 07 jun. 2012. 
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Mas a verdade é que eu acho que o principal motivo de procurar profiles, seja 
realmente a curiosidade. Ver um profile de uma pessoa, ver do que gostava, o que 
fazia, as vezes encontra-se ate semelhanças com você mesmo, o que acaba mexendo 
com a pessoa. Pois podia ser qualquer um que poderia ter falecido, inclusive você. E 
nisso se percebe a fragilidade da vida, que pode se acabar a qualquer instante (30 de 
janeiro de 2006).  

Eu acredito que seja natural essa curiosidade pela vida das pessoas que morreram, 
oq vende jornal são fatos morbidos, grandes catastrofes e etc... Eu entro porque eu 
quero saber oq aconteceu, como, porque... não é tão comum assim uma pessoa da 
nossa idade morrer, eu fico intrigada e entro,quero saber como era a vida dela, se 
essa pessoa namora eu entro no orkut do namorado tbm... Então eu sou motivada 
pela curiosidade (30 de janeiro de 2006). 

Eu não procuro profiles de falecidos, mas acredito que seja curiosidade pra saber 
mais sobre uma morte que ficamos sabendo, seja pelos noticiários ou pessoas 
próximas. Assim como muitos procuram saber sobre tragédias, como os acidentes de 
ônibus em Presidente Prudente e no Peru (30 de janeiro de 2006). 203 
 

 

Em suma, como analisado nesse subcapítulo, na rede social do Orkut o internauta pode 

criar ou se conectar a uma variedade de comunidades relacionadas com os mortos e a morte, 

como páginas homenageando entes falecidos, protestando contra mortes trágicas, tornando 

públicos perfis de pessoas que já morreram, ou pedindo para que sua página do Orkut não 

fique on-line após morrer. Ou seja, como bem sintetiza Mariana Pinto (2006), “Nem no 

inferno, nem o céu. Onde os mortos aparecem mesmo é no mundo virtual”, visto que 

“Centenas de páginas de pessoas que já morreram fazem o site de relacionamentos Orkut 

parecerem um cemitério on-line.” (PINTO, 2006).  

 

3.3 COMPARTILHANDO A DOR DA PERDA: DO LUTO SOLITÁRIO E 

SILENCIADO DA CONTEMPORANEIDADE AOS ENLUTADOS NAS PÁGINAS DO 

ORKUT 

 

“Quem sofre uma perda parece vivenciar uma situação ambivalente 
de, ao mesmo tempo, se indignar por não ter a solidariedade esperada 
e por se encontrar só em seu sofrimento, e de impor a si mesmo uma 
censura, recolhendo a sua dor para dentro de si e internalizando o seu 
sofrimento, tendo vergonha do seu estado. O trabalho de luto passa a 
ser, desta forma, muito mais lento, podendo levar à anomia e à 
condenação pessoal. A idéia de fracasso e de desilusão com o mundo 
e com os outros tende, assim, a sobressair com mais nitidez.” 
(KOURY, 2010) 

                                                           
203 Fórum da comunidade “PGM - Profiles de Gente Morta”. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=993780&tid=2445127782863724204>. Acesso em: 11 jun. 
2012. 
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“A atitude esperada, porém, é a de discrição. O agir discreto dos mais 
íntimos à perda daquele que sofreu o luto. Deve ser discreto, também, 
o comportamento do enlutado nos diversos trâmites socialmente 
valorizados de despacho do corpo e da expressão de sofrimento 
público no processo de despedida (velório, enterro, missa de sétimo 
dia, etc.).”  
(KOURY, 2010) 

 

Conforme expõe o antropólogo Mauro Koury (2010), as práticas de luto no Brasil 

urbano se tornaram nas últimas décadas, sobretudo, a partir dos anos de 1970 e 1980, 

estritamente individualizadas, solitárias, íntimas, discretas, internalizadas, quando não 

vergonhosas. Os meios de demonstrar a dor da perda, seja no momento do enterro, ou no 

post-mortem, devem ser discretos, concisos e internalizados. Falar sobre a morte do ente 

querido com os amigos ou mesmo com os familiares, torna-se, em muitos casos, um interdito, 

tendo em vista que a aflição que a morte causa deve ser vivenciada apenas pelo enlutado, na 

solidão do quarto íntimo.  

 Segundo Mauro Koury (2010), na contemporaneidade, em especial nas últimas quatro 

décadas, a sociabilidade no Brasil urbano modificou-se, sendo que as características mais 

notórias desta transformação são a solidão e a impessoalidade, de modo que as práticas do 

luto são um exemplo concreto e intenso de tal introspecção. Conforme sintetiza Koury 

(2002a, p. 79), a “falta de solidariedade ao sofrimento de quem sofre uma perda, a recusa ou a 

expressão discreta de condolências, e o ritual solitário do sofrimento no processo do luto, 

parecem configurar-se na realização de um movimento nostálgico de individuação, no Brasil 

atual.”  

Contudo, tais características do luto contemporâneo denotam que os indivíduos 

deixaram de vivenciar seu luto e passaram a “esquecer” o ente falecido em alguns dias, 

semanas ou meses? Inversamente ao que muitos indivíduos acreditam, perder uma pessoa 

amada e não demonstrar tristeza através das lágrimas e lamentações no velório e enterro não 

significa a ausência da dor da perda. Estas são peculiaridades da morte na contemporaneidade, 

que tem a referência central da discrição: 

 

Ser discreto, deste modo, não significa que o indivíduo não esteja envolvido em seu 
sofrimento, que não viva a dor da perda do ente querido, mas que este sofrimento é 
pessoal, e diz respeito apenas àquele que o sofre. O sofrimento não interessando a 
ninguém mais do que a este alguém personalizado que a vivencia. (KOURY, 2002a, 
p. 32) 

O não saber agir quando o luto ou o processo do morrer atinge alguém, como um ser 
que sofre a perda ou como o outro que a assiste; o desconforto público de ter o 
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sofrimento pessoal exposto a outros ou no presenciar as emoções alheias; a 
impotência para atos de solidariedade ou para a procura de conforto social parece 
evidenciar o processo de individualização acelerada do brasileiro médio atual. 
(KOURY, 2002a, p. 79-80) 

 

Assim, nas últimas décadas, especialmente nas capitais brasileiras, a atitude mais 

habitual de um enlutado é ele demonstrar a dor e o sofrimento causados pela perda de modo 

reservado, afinal, a morte diz respeito somente ao enlutado, não devendo este incomodar os 

demais com o seu pesar e suas lágrimas constantes. A vergonha de chorar e demonstrar a dor 

da perda por um enlutado, como propõe Mauro Koury, é um dos sintomas mais comuns da 

atualidade.  

Neste contexto, como explicar as centenas de mensagens deixadas em um perfil 

pessoal de um falecido no Orkut, seja pelos enlutados ou pelos amigos e familiares do 

enlutado, que demonstram o apoio através de mensagens carinhosas e afetivas? Seria esta uma 

nova forma de se aproximar de uma pessoa que está em luto?  

Certamente, o fato de a mensagem ser enviada virtualmente, sem um contato físico 

entre amigo e enlutado é um facilitador para tal apoio. Então, deixar um recado virtualmente, 

apoiando o amigo que acabou de perder um ente amado, seria mais fácil e confortável do que 

expressar as condolências no momento do enterro? Estas são questões bastante complexas e 

questionáveis, tendo em vista que nem todos os indivíduos deixaram de apoiar fisicamente 

seu próximo, no momento de luto. Mas, como lembra Koury (2002a, p. 83),  

 

A tradição de guardar, velar e sofrer pelos seus mortos sob uma regência pública, 
bem como, o de dialogar com eles, ou mesmo, o esperar e receber o apoio da 
sociedade para a superação do sofrimento e para a completa reintegração no social 
dos enlutados, embora em declínio e menos acentuada do que no final do século 
XIX, permaneceu por várias décadas do século XX, até aproximadamente o decorrer 
dos anos de 1960, entre os habitantes urbanos brasileiros. 

 

Como pôde-se constatar nos levantamentos e análises das dezenas de páginas da rede 

social do Orkut, as pessoas apóiam os enlutados, sejam familiares, amigos ou conhecidos, por 

meio de mensagens e recados postados virtualmente. Esta, sem dúvida, é uma mudança da 

ausência de apoio e solidariedade ao enlutado que alguns pesquisadores como José de 

Anchieta Corrêa (2008), Mauro Koury (2002a, 2010) e José Carlos Rodrigues (2006) 

puderam constatar nas últimas décadas nos espaços urbanos brasileiros. Certamente, este 

apoio virtual difere densamente do contato físico, encontrado principalmente até a primeira 

metade do século XX, em muitas cidades brasileiras, quando os familiares e amigos visitavam 

frequentemente a casa do enlutado, para confortá-lo e não deixá-lo sozinho.  
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Com efeito, as páginas da rede social do Orkut se caracterizam como um novo espaço 

de apoio aos enlutados, como verificado nas mensagens encontradas nos perfis pessoais de 

falecidos, tendo em vista que as pessoas, além de enviarem palavras para o ente morto, tentam 

confortar os familiares enlutados, como as mensagens expostas a seguir, coletadas de dois 

perfis pessoais de falecidos: 

 

Achar palavras em um momento desse é quase impossível, pois perder uma pessoa 
tão querida e que fez o bem e queria o bem não é fácil.O que nos resta fazer é ficar 
com as boas lembranças que ele nos proporcionou e com seus aprendizados que 
foram vastos.Gostaria de fazer uma apelo pra todos que conhecem sua família, 
para que possa confortá-los em um momento tão difícil, pois eles estão 
precisando muito nesse momento e o [...] vai ficar muito contente com isso,outra 
coisa que peço a todos que rezem por ele para que encontre sua luz e de lá de cima 
olhe por nós. Esses são os mais sinceros sentimentos que venho através deste para 
fazer uma pequena homenagem para uma grande pessoa em meu nome e da família 
[...] que DEUS LHE ABENÇOE ETERNAMENTE. AMÉM. (16 de março de 2010) 
(grifo meu) 

Q sua familia se conforte no colo d Deus.... (16 de março de 2010) 

Meus sentimentos a familia.  
E a vc, dencanse em paz ! (17 de março de 2010)204 

SIM AMIGOS NOSSO [...] FALECEU NESTA MADRUGADA, SEU CORPO 
SERÁ VELADO, NO CEMITÉRIO ‘JARDIM DA PAZ’ AQUI EM SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO. Orem por ele, e pela família enlutada. [...] DEUS te Abençoe e te 
Ilumine!!! Fique na LUZ de DEUS, junto a Jesus!!!205 (grifo meu) 

  

Percebe-se que as pessoas confortam os familiares com palavras de pesar e consolo, 

além de repetidamente pedirem orações para o morto e os familiares enlutados, como 

ilustrado na última mensagem supracitada. E quanto às frases comoventes deixadas pelo 

enlutado ao seu ente querido nas páginas do Orkut? A individualização da dor da perda entre 

os enlutados certamente é intensa na sociedade contemporânea, de forma que o trabalho de 

luto, como lembra Koury (2002a, p. 78), “vêm se configurando, nostalgicamente, em um 

caminhar para uma vivência unicamente privada. Para uma realização, ou para um realizar-se, 

apenas, na subjetividade dos sujeitos que a vivenciaram, como uma relação individual e, deste 

modo, não social.” 

Neste sentido, nota-se que muitos enlutados vêem o perfil pessoal do morto como um 

espaço para conversar com o falecido e expressar a dor constante, mesmo sendo uma página 

virtual que pode ser visualizada por familiares, amigos e mesmo desconhecidos. De tal modo, 

                                                           
204 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=6282299063552209094>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
205 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=702073039917348276>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
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o luto introspectivo e individualizado é demonstrado nas páginas do Orkut, mas é perceptível 

que o enlutado não tem vergonha de relatar a dor da perda e demonstrar as lágrimas enquanto 

digita a mensagem, ao contrário do que normalmente ocorre nos contatos físicos, através das 

conversas entre os amigos e familiares, como já destacado anteriormente por Mauro Koury 

(2010, p. 33-34).  

Conforme demonstrado nas diversificadas mensagens apresentadas a seguir, os 

enlutados conversam com o ente morto e discorrem sobre variados assuntos, entre eles: como 

é sentir a dor da sua perda, como é difícil se sentir sozinho, além das dificuldades em 

continuar vivendo após a experiência da morte.  

 

oi meu anjo! não canso de vim aqui, sei que voce não esta lendo, mais esta 
sentindo! 
hoje eu fui até sua casa, me alegrou bastante ver suas coisas la, suas roupas no varal, 
seus cadernos, suas provas, só dei risada, parecia que voce estava ali, e voce estava 
mesmo, eu te sinto, eu te levo sempre comigo.. só vim te lembrar o quanto eu te amo 
e vou te amar eternamente meu amor. (01 de setembro de 2010) (grifo meu) 

Mesmo que você tenha ido pra bem longe eu sinto você ao meu redor e eu penso 
nisso todo dia. Você se foi de algum jeito e eu não consigo dormir, é difícil ate de 
respirar e eu ainda sinto você perto de mim e tudo fica girando como um filme na 
minha cabeça um filme que eu vi milhares de vezes e eu aprendi a aceitar a pancada 
e cair! Dias perdidos, fotos somem e cada vez mais a saudade me consome mais eu 
sei que de alguma forma você ainda está a milhas de distância de mim e a saudade 
nunca acaba, so aumenta! mais eu sei que eu atravessaria uma tempestade a pé so 
pra te ver de novo! (05 de fevereiro de 2011) 

hoje acordei cedinho, e como sempre pensando em voce! 
ontem ja se completaram 8 meses que voce se fooi, 
os piores 8 meses da minha vida, sem voce nada mais tem graça 
nada mais faz sentido, nada, nunca mais vai ser igual,  
é tao ruin ficar pensando em voce e nao poder ir correndo te abraçar, ou te ligar de 
madrugada e perguntar onde voce ta e fazer voce vim auqi em casa, é tao ruin nao 
ter voce aquiii meu amor :/ eu te amo de maaaais, fica em paz ai anjo mais lindo, até 
breve (30 de abril de 2011)  

eu tenho vontade de ficar aqui escrevendo todas as horas.. 
eu sei que voce nao pode ver aqui, mais pode sentir.. 
e essa é uma forma de me deixar mais pertinho de voce.. 
voce faz toda falta do mundo, meu anjo 
eu te amo, sempre vou te amar (02 de junho de 2011) (grifo meu) 

depois que voce se foi muita coisa mudou .. 
por mais que eu tenha mta gente comigo eu me sinto mto sozinha,  
voce deixou um buraco gigante no meu peito que nunca vai poder  
ser preenchido por nada e nem ninguem.. todos os dias quando abro os  
olhos tento lembrar se tudo isso é de verdade.. voce se foi e levou  
uma parte de mim, meu coração ficou aqui pela metade, por isso cuida  
bem da outra parte porqe sempre sera tua.. eu te amo e nao sou nada  
sem voce comigo, anjo eterno (23 de junho de 2011) (grifo meu)206  

                                                           
206 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=702073039917348276>Acesso em: 15 jul. 2012. 
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Sempre fui uma pessoa lutadora e muito feliz. Deus me deu tudo que uma pessoa 
poderia querer: Um lar, meus pais, meu irmão estudos, meu marido. Deus resolveu 
então me fazer ser muito rica e me enviou dois anjos, me tornando uma pessoa 
extremamente feliz. [...] Um dia minha querida Mãe se foi, minha amiga. Mais 
continuei, tinha forças para lutar, tinha os meus anjos comigo, mais no dia 05 de 
janeiro de 2010, um dos meus anjos se foi.  
Fui ensinada a ser honesta, obediente, educada, a respeitar o próximo, a aceitar o que 
a vida me dava sem exigir mais do que ela poderia me dar. Mas não fui ensinada a 
ficar sem o meu anjo. Da pessoa que eu era só restou saudade. Hoje o que sou? Nem 
eu sei. Mas como fui ensinada a amar Deus, eu vos peço: Abençoe esse meu anjo. 
Tenho o outro anjo aqui a quem eu devo muito, pelo amor dedicado a mim. Mais 
Deus me perdoe a minha fraqueza, mais é que quando o Senhor me enviou esses 
dois anjos eu adquiri asas e hoje umas delas não se encontra no lugar, tenho apenas 
uma, com isso não posso mais voar. Mas te agradeço por ter sido MÃE, assim eu 
aprendi a AMAR. Amo vocês meus ANJOS: [...]. A você meu ANJO [...] meu 
eterno agradecimento por ter estado aqui comigo, me dizendo a todos os momentos: 
‘Mãe eu te amo’. Meu filho ‘Eu sei que vou te amar por toda a minha vida... até a 
eternidade’.207 

 

Como examinado em uma das mensagens acima transcrita, a enlutada, provavelmente 

namorada do ente falecido, destaca a solidão ocasionada pela morte do ente, salientando que 

mesmo havendo pessoas ao seu redor, ela se sente sozinha, de modo que o falecido deixou um 

vazio que jamais poderá ser preenchido por outro. Tal enlutada deixou registradas nas páginas 

de recado do perfil pessoal do falecido numerosas mensagens ao ente, escrevendo quase que 

mensalmente para demonstrar a solidão e a dificuldade para vivenciar o luto. Ainda, segundo 

tal enlutada, a vontade de permanecer escrevendo no perfil pessoal do falecido é intensa, 

ressaltando que apesar de saber que o ente não pode ver a mensagem, esta, entretanto, pode 

ser sentida, sintetizando que estar no perfil pessoal do ente amado “é uma forma de me deixar 

mais pertinho de você.” 

A última mensagem supracitada é igualmente bastante comovente, por ser de uma mãe 

enlutada, que perdeu um de seus filhos, e narra de modo detalhado como é viver o seu luto. 

Em seu relato, destaca que no decorrer da sua história, foi ensinada a vivenciar diferentes 

experiências, mas jamais foi ensinada a perder alguém. Enfatiza que após a morte de seu 

filho, do seu eu só restou saudades, advertindo que após a perda, não sabe responder no que 

ela se tornou. Finaliza o depoimento de modo emocionante, dizendo ao seu filho que ele será 

amado por toda a sua vida, até a eternidade.  

Em suma, percebeu-se no decorrer deste capítulo, que o luto individualizado e 

introspectivo, característico da contemporaneidade, se converte no espaço virtual, por meios 

das páginas do Orkut, em um luto compartilhado e exposto aos olhos de qualquer internauta. 

As mensagens, as fotografias e os depoimentos compartilhados pelos enlutados demonstram 

                                                           
207 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=9729390279462309407>Acesso em: 15 jul. 2012. 
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que a dor da perda é vivida realmente apenas pelo enlutado, como registra Koury em seus 

variados estudos, mas o enlutado não guarda seu sofrimento apenas para si, nas suas 

lembranças íntimas. Ao contrário, por meio do espaço virtual, o enlutado divide e compartilha 

suas lágrimas, sua saudade, seu sofrimento, enfim, seu trabalho de luto, com os demais 

internautas que acessam a página, lembrando-se que muitos destes internautas apóiam e 

confortam os enlutados com palavras carinhosas de consolo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: FINALIZANDO OS ESCRITOS ENTRE  MORTOS, 

ENLUTADOS E PERFIS PESSOAIS 

 

“O orkut é o melhor site que existe... dá até pra 
acessar do outro mundo.. aff” (16 de julho de 
2005)208 
(ORKUT, 2012) 

 

A mensagem acima transcrita, deixada por um internauta em um perfil pessoal de uma 

menina falecida209 será o mote de escrita destas considerações, conclusões ou mesmo 

inquietações da pesquisa. Por meio dela, pode-se discorrer sobre os diversos temas discutidos 

e analisados no transcorrer dos três capítulos aqui desenvolvidos. Iniciando-se pela frase: “O 

Orkut é o melhor site que existe”, algumas questões podem ser delineadas. Sem dúvida, as 

redes de sociabilidade trouxeram uma crescente interação entre os indivíduos, criando novos 

laços de amizade e mantendo, em muitos casos, os antigos. Todavia, as interações virtuais 

também tornaram os vínculos humanos “simultaneamente mais frequentes e mais banais, mais 

intensos e mais breves. As conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para 

poderem condensar-se em laços. [...] Os contatos exigem menos tempo e esforço para serem 

estabelecidos, e também para serem rompidos.” (BAUMAN, 2004, p. 82).  

Quanto ao Orkut, como bem expressa o internauta acima, este se tornou para muitos 

usuários o melhor e mais completo site, sendo que tal rede social foi durante alguns anos, 

sobretudo de 2004, ano de sua criação, até 2011, a mais conectada do Brasil, conhecida 

inclusive como o “fenômeno Orkut” ou a “febre nacional”. Sua propagação foi imediata, de 

forma que dois anos após a sua criação, os brasileiros já eram os que mais acessavam a rede, 

por meio de seus perfis pessoais.  

Conhecer novas pessoas, reencontrar antigos conhecidos, enviar recados para um 

amigo da sala, ver uma foto do namorado e poder postar um comentário nas páginas do Orkut 

foram algumas das motivações encontradas por muitos internautas para acessarem a rede, de 

modo que estes passaram a criar novos logins, e se tornavam mais um dos milhares de 

usuários brasileiros da rede. Importante reforçar, nesse sentido, que o Orkut foi para muitos 

brasileiros um verdadeiro “ingresso” para o mundo misterioso e colossal da internet, tendo em 
                                                           
208 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=15726428565501399551>Acesso em: 22 set. 2012. 
209 Todas as mensagens analisadas nesta seção da dissertação são retiradas do mesmo perfil pessoal de uma 
falecida.  
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vista que alguns deles passaram a conhecer o espaço virtual somente por meio das páginas do 

Orkut. Resumidamente, o Orkut “permite conhecer pessoas, e se fazer conhecer, mas também 

possibilita e estimula que seus usuários mudem, que deixem de ser aqueles que eram, que se 

reinventem o tempo todo. Ao atualizar o perfil, o usuário atualiza a sua própria personalidade: 

muda e se re-faz”, como abreviam Lígia Diogo e Paula Sibilia (2010, p. 53).  

São então experiências de vida e também de morte, que tornaram a rede social do 

Orkut um universo gigantesco, atualmente pouco acessado, quando não totalmente esquecido 

pelos seus antigos usuários. Como bem lembra o internauta acima mencionado, o Orkut “dá 

até pra acessar do outro mundo.. aff”, o que significar dizer, do mundo da morte, ou como 

denominam outros internautas, do mundo off-line. Além de possibilitar que o internauta 

conheça novas pessoas, converse com o namorado e bata papo com um desconhecido, o 

Orkut, conforme esmiuçado no decorrer deste trabalho, se tornou um espaço para vivenciar e 

expressar o luto de muitos indivíduos, em especial dos familiares e amigos do morto, como 

ressaltado nas mensagens apresentadas a seguir, deixadas pela irmã de uma falecida:  

 

e já fazem 3 anos , e você está fazendo 17. talvez esse recado seja inútil , mas pelo 
menos é uma forma de eu conseguir me expressar, não sei, me sentindo melhor, um 
dia isso vai acabar, eu sei que vai. 
Eu te amo muuito, 17 anos, é impossivel não ficar triste ou qualquer coisa, e o nosso 
amor está acima tudo, minha irmã (07 de novembro de 2008) 

Lembro de um bilhete que você me deixou falando do seu sonho de que ainda 
iriamos viajar juntas pelos States... Eu realizei ele por você, por mim e por nós :')  
Me sinto bem escrevendo aqui, já que não tenho como lhe dizer, é como se você o 
estivesse lendo, miss u like i never want to (24 de agosto de 2010)210 

 

Através de um levantamento minucioso realizado nas páginas da internet, percebeu-se 

que muitos enlutados mantiveram on-line e atualizadas as páginas dos perfis pessoais dos 

entes falecidos, mesmo passado anos da sua morte. Seja porque o ente morto gostava do 

Orkut, ou porque ali que passava a maior parte do seu tempo, o Orkut se tornou, sem dúvida, 

um espaço para lembrar e recordar as experiências vivenciadas com o falecido, como descrito 

na mensagem supracitada. A enlutada expõe que deixar um recado no perfil pessoal da sua 

irmã falecida é uma forma de conseguir se expressar, de se sentir melhor, ou seja, de vivenciar 

melhor o seu luto.  

Esta irmã da falecida é um exemplo dos muitos enlutados encontrados que deixaram 

registradas dezenas de mensagens no perfil do ente, mesmo depois de anos da morte, tendo 

                                                           
210 Mensagens presentes em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=15726428565501399551>Acesso em: 22 set. 2012. 
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em vista que a sua irmã faleceu no início do mês de julho de 2005, e ainda no ano de 2011, 

seus recados são postados nas páginas da falecida como: “tem tanta coisa acontecendo, eu 

queria tanto que voce tivesse aqui pra eu te contar tudo pra voce me ajudar, porra, 6 anos.. te 

amo.”211 (05 de julho de 2011).  

Com efeito, percebe-se que muitos enlutados veem o Orkut como um espaço para 

compartilhar e publicizar o sofrimento e o pesar pela morte do ente, seja através dos seus 

próprios perfis pessoais, dos perfis dos entes mortos ou das comunidades da rede. Mas, neste 

contexto, como explicar tais práticas em tempos de morte silenciada e interdita, onde o 

trabalho do luto se distingue, sobretudo, pela solidão, introspecção e individualismo? Seria 

uma nova forma de os enlutados trabalharem a sua perda?  

Sem dúvida, o Orkut se transformou em um novo espaço virtual utilizado pelos 

enlutados para compartilharem sua dor diária, conforme constatado no decorrer deste 

trabalho. A vergonha para demonstrar o sofrimento e a aflição interna, tão comum entre os 

enlutados da contemporaneidade, como já destacado anteriormente, se faz quase que ausência 

na maioria dos relatos escritos deixados nas páginas, como nota-se na mensagem comovente 

exposta a seguir, escrita por uma mãe enlutada: “Filha, eu amo você! coração da mamãe esta 

apertadinho de tanta saudades, sinto falta do teu sorriso, da cara safada nas brincadeiras, sinto 

falta ate do seu cheiro, mamita [...] te ama muito!”212.  

Alguns enlutados inclusive se desculpam e pedem perdão ao morto, por não terem sido 

o que esperavam ser, durante o período em que o ente vivia, como exposto no exemplo a 

seguir: “Sei que você não vai ler...mas me sentiria mal se não mandasse, assim como me senti 

mal quando te perdi e percebi que não pude ser o amigo que você foi para mim...”(24 de 

dezembro de 2005)213.  

Enfim, são os aniversários, os Natais, os dias das mães, dos pais, das crianças, e 

mesmo os dias de finados, datas tão marcantes para os que ficaram, que fazem os enlutados e 

os amigos do falecido visitarem seus perfis e comunidades do Orkut. Estas visitas virtuais são 

para muitos um meio de estar mais perto do ente, tendo em vista que as páginas do Orkut são 

espaços que possibilitam rememorar e reviver as experiências vividas com a pessoa, de modo 

                                                           
211 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=15726428565501399551>Acesso em: 22 set. 2012. 
212 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=15726428565501399551>Acesso em: 22 set. 2012. 
213 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=15726428565501399551>Acesso em: 22 set. 2012. 
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que os enlutados costumam então ali demonstrar a saudade causada pela perda, por meio dos 

recados, depoimentos, fotos e mensagens.  

E quanto à volatilidade, instantaneidade, rapidez e fluidez das páginas virtuais? 

Documentos para muitos historiadores desprovidos de conteúdos verossímeis e confiáveis, 

estes se converteram nesta pesquisa em documentos valiosos e inovadores. Os novos perfis e 

comunidades que se descobriam no transcorrer da pesquisa eram verdadeiros mundos 

escondidos, com peculiaridades e características díspares, como fotografias da sepultura de 

falecidos, lembrancinhas de morte, mensagens de pais e irmãos enlutados há quase uma 

década, além de frases encaminhadas ao morto, que mais pareciam epitáfios lapidados em sua 

sepultura, do que mensagens deixadas em sua página virtual.  

Outra questão referente aos documentos virtuais e que não pode-se esquecer é a sua 

fluidez e instantaneidade. Perfis levantados e analisados de manhã, mas à tarde já excluídos 

ou editados. Como proceder com tais especificidades? Uma das medidas metodológicas 

utilizada durante a pesquisa foi a criação de um banco de dados no Microsoft Word, que era 

alimentado semanalmente, tendo em vista a imensa quantidade de páginas levantadas e 

pesquisadas. Assim, as páginas analisadas eram salvas e arquivadas em uma base de dados 

para que posteriormente pudessem ser acessadas, caso não estivessem mais on-line. 

Importante destacar, neste sentido, que o banco de dados foi utilizado na pesquisada como 

uma ferramenta metodológica para organizar, selecionar e classificar os documentos virtuais, 

sobretudo as páginas da rede social do Orkut214.  

Inversamente ao que muitos pensam, nota-se que os historiadores do tempo presentes 

estão começando a empregar as páginas da internet como um novo ambiente de pesquisa, que 

difere do suporte de papel. Deste modo, importante ressaltar que, como qualquer outro 

documento, as páginas do espaço virtual não são por si só um documento, como nos lembra 

                                                           
214 Referente à indexação do banco de dados, esta adveio por meio de duas tipologias de páginas on-line da rede 
social do Orkut: os perfis pessoais (de falecidos e enlutados) e as comunidades (relacionadas com a morte e os 
mortos). Para as páginas dos perfis pessoais de falecidos e enlutados, foram elencadas e detalhadas algumas 
informações essenciais no banco de dados, como o link do perfil, a data que a página foi acessada pela 
pesquisadora e o local e a data de nascimento do falecido/enlutado. Além disso, foram realçadas características 
gerais dos perfis pessoais, como a quantidade de mensagens e imagens relacionadas aos rituais post-mortem, em 
especial as práticas do luto, além de algumas singularidades destas mensagens. Quanto às comunidades 
relacionadas com os mortos e a morte na rede social do Orkut, foram especificados no banco de dados alguns 
elementos gerais, como o link da página, o nome da comunidade, a data e o local de criação, o(s) nome(s) do(s) 
criador(es), a quantidade de membros, a data que a página foi acessada pela pesquisadora, além de dados gerais 
sobre a comunidade, como postagens presentes nos fóruns de discussão e mensagens deixadas na descrição da 
página inicial da comunidade. Enfim, o banco de dados se tornou metodologicamente fundamental para a 
pesquisa, tendo em vista que a quantidade de documentos virtuais era ampla, o que dificultava a indexação e 
ordenação das centenas de páginas do Orkut, além dos obstáculos que anteriormente eram encontrados para 
selecionar quais perfis e comunidades seriam empregados no trabalho.  
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Jacques Le Goff (2003). Para tal, necessita-se do dever primordial do historiador, que é 

submeter o documento a uma crítica mais radical, ou, como lembra Antoine Prost (2009), é 

necessário ser historiador para criticar um documento e para formular uma questão histórica.  

Ainda, segundo Prost (2009) e Marc Bloch (2002), não existe história sem que haja a 

crítica dos documentos, sejam elas as críticas internas e externas, devendo o historiador 

interpretar e questionar seus documentos, fazendo um interrogatório e desconfiando das 

respostas que o documento pode trazer, além de distinguir os documentos falsos e 

verdadeiros, devendo o historiador, para tal, conhecer os variados suportes documentais e 

tipos de escritas. 

Portanto, como bem resume em algumas palavras o historiador Lucien Febvre (1989, 

p. 21), a história  

 

se faz com documentos escritos, sem dúvida. Quando esses existem. Mas pode 
fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o 
que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta 
das flores habituais. Logo, com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as formas 
do campo e das ervas daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de 
tiro. Com os exames de pedras feitos pelos geólogos e com as análises de metais 
feitos pelos químicos. Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, 
depende do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a 
atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. 

 

Em síntese, pesquisar os choros, as comoções, os sentimentos de dor e as palavras de 

saudades dos enlutados por meio de páginas virtuais, hoje on-line, amanha não mais. Estas 

foram algumas das muitas dificuldades enfrentadas no decorrer dos dois anos desta pesquisa. 

Voltar atrás? Jamais, afinal, foi um tema desafiador, instigante, novo e prazeroso para uma 

historiadora do tempo presente, que apesar de apaixonada por arquivos e documentos antigos, 

se encantou pelos documentos visualizadas através da tela de um computador. Também seria 

impossível confessar que lágrimas não caíram com alguns relatos e imagens emocionantes e 

comoventes, mesmo sabendo-se que para ser um “bom pesquisador”, deve-se haver um 

distanciamento dos documentos de pesquisa. Entretanto, só quem estuda a morte e o luto de 

perto pode compreender as entrelinhas e as nuances de uma pesquisa fúnebre, que é tão 

interdita para muitos, e tão prazerosa para poucos.  

E, analisar a morte na contemporaneidade pode parecer mórbido para muitos leigos e 

pesquisadores, como se verifica através de um questionamento bastante presente aos 

historiadores desse campo de pesquisa: por que estudar um tema ainda tão tabu e distante das 

linhas habitualmente pesquisadas na historiografia brasileira? Aliás, como se pôde perceber, 
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das pesquisas sobre a temática da morte, como em congressos e encontros nacionais nas áreas 

de história, sociologia e antropologia, sobretudo os estudos a respeito do luto vivenciado na 

atualidade, esses são escassos, quando não ausentes nas abordagens de pesquisa.  

Compreende-se então que os rituais post-mortem, em especial no mundo virtual, 

possuem distintos caminhos a serem estudados nas diversas áreas de conhecimento, 

englobando esta pesquisa somente algumas abordagens das práticas do luto na 

contemporaneidade na rede social do Orkut. Nota-se, com isso, que outras potencialidades 

foram observadas no transcorrer do estudo e que podem ser desdobradas em novos trabalhos, 

a partir da perspectiva dos diferentes campos de pesquisa. Entre os exemplos, podem-se 

destacar as mães e filhas enlutadas, por meio de uma análise do gênero e do luto, além das 

imagens relacionadas com os rituais de morte, como as antigas e novas lembrancinhas de 

morte, dos comunicados virtuais das missas em intenção aos mortos, entre uma infinidade de 

novas temáticas fomentadas pela pesquisa.  

Finalizam-se estes escritos com um dos relatos mais comoventes e impressionantes 

das centenas que foram levantadas e analisadas. A mensagem foi deixada no ano de 2010, 

pela mesma enlutada referida anteriormente, que perdeu sua irmã ainda nova, no ano de 2005. 

A partir do relato, que foi deixado no dia de aniversário da falecida, a enlutada menciona o 

esquecimento que agora a assola, como não lembrar-se mais da voz, das risadas e do cheiro da 

sua irmã falecida. Além disso, descreve como seria sua vida, caso a irmã ainda estivesse viva, 

como se pode observar a seguir:  

 

Meu Deus [...] hoje você estaria completando 19 anos, você tem noção disso, você 
estaria dirigindo, e você seria minha parceira pra baladas, me levarias para festas, e 
me colocaria dentro delas! A gente ia para as baladas tops, você me arranjaria ID's 
das suas amigas e me ajudaria a fazer as falsas, e a mãe não iria se preocupar tanto 
que nem ela se preocupa agora. Eu ia fazer inveja pra você por eu ter ido pra NY e 
ter tomado starbucks hahahaha, e garanto que você ia me tirar sempre por eu ainda 
gostar de RBD e pagar 400 reais pra ver a Anahí. Você ia me tirar pelos meninos 
zuadas que eu fiquei, e ia se orgulhos pelos top's kkk, eu ia destruir o seu orkut se 
você continuasse borsa no orkut que nem você era, HAHAHAHAHA, você ia amar 
as minhas amigaas, e ia se decepcionar com algumas que você pensava que eram 
tudo.  
Eu ia te fazer parar de usar óculos e começar a usar lentes, que nem eu kkk, você 
queria porque queria colocar aparelho e até hoje eu não entendo sua pira, eu nao ia te 
deixar colocar porque pelo amor ne, olha o seu sorriso! hahaha 
Ou quem sabe, você nem estivesse aqui, mas de um jeito diferente de como você 
não está hoje, do jeito que você queria ir pro USA talvez estivevesse lá estudando! 
Mas a nossa realidade é diferente, você não tá aqui comigo pra fazer tudo isso, ou 
pensar no que podiamos fazer. Mas é como se você tivesse aqui de alguma forma, 
porque eu não te perdi dentro de mim. Você esta aqui. Eu te amo demais 
demais além de amor de irmã. você é meu TUDO, você é meu espelho, meu 
anjo, minha esperança, meu sonho, minha nostalgia. Eu não me lembro mais da 
sua voz, da sua risada e do seu cheiro. Eu não me lembro de como era ter você 
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por perto. Eu só me lembro da sua felicidade, de como você era forte. Eu amo 
você, e espero que de qualquer lugar que você esteja, você continue me amando 
também, sinto sua falta. Feliz aniversario irmã. (07 de novembro de 2010)215 
(grifos meus). 

 

 

                                                           
215 Mensagem presente em um perfil pessoal de falecido. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=15726428565501399551>Acesso em: 22 set. 2012. 
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DOCUMENTOS VIRTUAIS 

 

 

• Páginas consultadas da rede social do Orkut 

 
Listagem com os links dos perfis pessoais de falecidos e enlutados: 

 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=8150338412269499492> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1658905819520114036> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=6282299063552209094> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=4856316073369943664> 

<http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=1751195659122087989> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=16364096603236294228> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=15673929973932757939> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=11065327512588306709> 

<http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=5818123586053091167> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=7199079370191975099> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=16918921015705981879> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=5029304766017412199> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=702073039917348276> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=13626803598938524930> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=2524713658354376086> 

<http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=322601191288429913> 

<http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?gwt=1&uid=10388098161897746857&aid=
1257220460&pid=1257246122119> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=461789539062723301&aid=1261765393> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1373117223082166571> 

<http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=9729390279462309407> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=702073039917348276> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=6282299063552209094> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=15726428565501399551> 
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Listagem com os links das comunidades: 

 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=90566521> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=700286> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=100635191> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=81003873> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1469961> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=993780> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=6901251> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=172549> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=9646612> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=10490889> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=6591> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=35611802> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=1280816&fr=1&fr=1> 

<http://www.orkut.com/Main#Main$Community.aspx?cmm=42078> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=41743818> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=71140941> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=8818206> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=27798556> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=3916926> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=48631793> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=47462240> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=48380117> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=21320000> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=90769863> 

<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=2460091&tid=5603673556670071110&n
a=4&npn=1&nid=2460091-5603673556670071110-5726841884440809261> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=119257367> 

<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=993780&tid=5510141328512218361> 
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<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=10698859> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=26081116> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=61942221> 

<http://www.orkut.com.br/Main#CommTopics?cmm=4763958> 

<http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?cmm=4763958&tid=5489687989813918179> 

<http://www.orkut.com/Main#Main$Community?cmm=27144605&hl=pt-BR> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4092726> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=4424544> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=34149413> 

<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=4424544&tid=5227750196051359936> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=66835925> 

<http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=66835925&tid=5566439068008600050> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=11097468> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=117242607> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=11004197> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=102829479> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=17254> 

<http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=20662315> 

 
 

• Sites de cemitérios on-line consultados 

 

Listagem com os links dos cemitérios on-line 

 

<http://www.emorial.de/> 

<http://www.jardincelestial.com/index.html> 

<http://www.campavirtual.com/> 

<http://www.lecimetiere.net/index.php> 

<http://catless.ncl.ac.uk/VMG/> 

<http://www.findagrave.com/> 
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