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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar de que formas o Orkut é usado como instrumento 
para a construção de identidades jovens no mundo contemporâneo, globalizado e 
interculturalizado, através da exposição de perfis e de opiniões. Através do estudo de caso da 
comunidade Santa Maria lado b procura-se compreender como os jovens constroem e 
vivenciam o conceito do alternativo de acordo com o local e a época em que vivem, 
atribuindo-lhe significados. Apoiado em obras de autores como Stuart Hall, Denys Cuche, 
Anthony Giddens e Néstor García Canclini, propõe-se um debate e ao mesmo tempo uma 
reflexão sobre a vida, o comportamento e as ânsias do jovem contemporâneo em busca de 
suas identidades e identificações a partir do consumo cultural da informação e de estilos 
veiculados pelos meios de comunicação. Como metodologia, a análise dos tópicos de 
discussão do fórum, aplicação de questionários aos membros e entrevista com o moderador da 
comunidade. O estudo do caso Santa Maria lado b nos confere a possibilidade de pensar sobre 
as relações estabelecidas no espaço Internet e a ligação da cidade de Santa Maria com o 
global, através dessas identidades que são incorporadas e adaptadas ao local.  
 

Palavras- chave: Internet. Identidades. Estilos juvenis. Orkut.   
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...com essa coisa de internet e facil acesso 
a musica a mania de alternativo "esta" pegando  
mas o mais legal é que metade dessas pessoas 
nao sabem ao menos oque significa o termo alternativo 
 
 
pois nao é que estava eu me refestelando com meu McTasty  
e tendo que ouvir gracejos sobre o fato da santa maria lado b estar comendo no PatoDonalds???  
Vao ter que inventar um McDonalds pintado de preto (ou de verde, como o bar da floriano)  
pra gente poder ir la sossegado?   
 
 
Não quero mais ser Lado B. To brabo! =( [snif...]  
 
 
Eu não me enquadro no perfil da comunidade.  
Eu sou gaudéria. Não entendo nada destas coisas de emo 
 
 
nossaaa que alternativo hehehehe ;P deve ser bem legal mesmo..super alternativo hehe   
 
 
discussao decente, pertinente e coerente...  
mas nao acho que precisasse ser levada a frente apenas com posts anonimos...  
 
 
Ser lado B e' nadar contra a mare'! 
E' arregacar as mangas e fazer acontecer! 
 
 
tah, mas onde vai ser isso? 
eu gostei disso... 
vou voltar a ser lado B agora.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sou jovem, brasileiro, mulato, heterossexual, universitário, católico. Gosto de rock e 

música nativista; pratico esportes, capoeira, dança; sou gremista, moro sozinho, trabalho; nas 

horas vagas gosto de ler e sair com os amigos. Sou baixinho, não gosto de salada verde, mas 

gosto de política, e tenho meu partido. Gaúcho, descendente de uruguaios. Às vezes me visto 

como punk; outras, curto um pagode com alguns amigos. Gosto de verde e azul. Mas, afinal, 

quem e o que sou eu? Entre tantas raízes e gostos, quais grupos melhor me identificam, 

melhor apresentam quem sou, em todo meu conjunto? Entre tantos gostos e estilos, será 

possível escolher apenas um? 

A partir destas dúvidas, que habitam o dia-a-dia de tantas pessoas, surge ainda outra 

questão: diante de tantas opções, como posso afirmar minhas múltiplas identidades diante dos 

outros, de certa forma consolidar meu "eu" frente a outras pessoas que me rodeiam? E mais 

ainda: quais instrumentos utilizarei para alcançar, de certa forma, esse objetivo? 

A identidade pessoal é uma construção baseada na diferenciação entre um grupo (com 

o qual o indivíduo se identifica e acredita fazer parte) e outro, procurando-se ressaltar os 

elementos que delimitem e mantenham uma distinção cultural entre eles. E esse processo está 

estreitamente vinculado ao contexto social em que os indivíduos estão inseridos, pois fatores 

como a época e localização geográfica provocam influência direta nas suas referências e 

escolhas.  

No mundo contemporâneo, globalizado e complexo, uma avalanche de informação 

invade nossas casas diariamente através dos meios de comunicação. Seja pela TV, pelo jornal, 

pelo rádio e, em especial, pela Internet. Produtos e ícones importados de outros países passam 

a fazer parte de nosso cotidiano, assim como costumes e estilos de vida, que são apropriados e 

readaptados à realidade local. No caso da Internet, destaca-se seu ideal democrático e de livre 

fluxo de informações e idéias, que se diferencia dos veículos de comunicação tradicionais 

pela possibilidade de interação do usuário com o meio e onde não só elementos culturais, mas 

também sujeitos se aproximam.   

Além da facilidade do acesso de conteúdo – apesar dessa característica se apresentar 

como um problema no momento em que há um excesso de informação e insegurança quanto à 

credibilidade das fontes - a Internet é um poderoso instrumento para a comunicação 

interpessoal. Além de enviar e receber recados de amigos e conhecidos, pela rede se torna 
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possível conhecer pessoas dos quatro cantos do país e do mundo através de chats, softwares 

de conversação e redes de relacionamentos, como o Orkut. Criação da empresa americana 

Google, o Orkut é um dos meios de comunicação virtual favoritos dos brasileiros, estes 

constituindo o maior número de membros afiliados.  

Dentro da rede Orkut, cada membro constrói uma página pessoal – o perfil, onde 

coloca alguns dados e gostos pessoais, além de fotos, e pode fazer parte de comunidades 

virtuais. O Orkut reúne cerca de 140 mil comunidades que abrangem os mais variados 

assuntos. Dentro de cada comunidade existem espaços de conversação entre os participantes, 

os chamados fóruns, em que os membros criam tópicos de discussão para serem debatidos.  

Diante desses fatores, tanto da exposição de gostos pessoais através dos perfis como 

da interação e discussão, o Orkut se mostra como uma ferramenta em potencial para o debate 

e a construção de identidades, no momento em que dá brecha para que diversos aspectos do 

cotidiano possam ser expostos, discutidos e vivenciados.  

Nesta pesquisa optou-se pela comunidade do Orkut Santa Maria lado b por encontrar 

ali um grupo de jovens em busca, construção e afirmação de uma identidade, movidos por 

uma necessidade de afirmar-se como “alguém”, parte de algum lugar, de algum grupo que o 

identifique – o “lado b” da cidade. Fatores como cultura local versus cultura global, adaptação 

de estilos e usos da própria rede pautam o fórum de discussões. Mesmo sendo um grupo 

localizado que demonstra suas ânsias e conflitos inseridos na cidade onde moram, a 

observação e o estudo do caso Santa Maria lado b nos confere possibilidades de entender os 

comos e os porquês de relações e práticas sociais que não ocorrem somente aqui, assim como 

a forma que essas relações e práticas são vivenciadas no espaço virtual.  

O segundo capítulo deste trabalho trata da busca por identidades na sociedade 

contemporânea, através da identificação do indivíduo por estilos de vida e grupos sociais. O 

debate e a reflexão sobre tais assuntos são baseados nos estudos de autores como Stuart Hall, 

Anthony Giddens, Manuel Castells, Denys Cuche e Nestor García Canclini.  

Os estilos de vida são fruto das escolhas individuais e das práticas adotadas ao longo 

da vida, compostos por elementos que atendem às identificações – uma maneira de vestir, de 

falar, um determinado comportamento –, que por sua vez caracterizam a identidade pessoal. O 

gosto e a identificação de um jovem por um determinado estilo de música, por exemplo, pode 

ser considerado um estilo de vida a partir do momento em que ressaltar essa identificação se 

torna a forma mais importante de expressar a sua identidade.  

No terceiro capítulo, é feito um panorama sobre as relações da sociedade atual 

mediadas pelas novas tecnologias, em especial a rede mundial de computadores, e como essas 
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tecnologias modificam o comportamento e a maneira de pensar e agir do indivíduo do mundo 

globalizado e intercultural. No segundo item, uma pequena reflexão sobre comunidades 

virtuais, esses aglomerados que se formam no espaço Internet. Após, há uma apresentação da 

rede social Orkut e seu papel na construção de identidades.  

O capítulo quatro, Metodologia, traz a apresentação da comunidade, além do relato 

detalhado do caminho metodológico – a escolha e divisão temática dos tópicos de discussão 

do fórum, aplicação de questionário aos membros da comunidade e entrevista com o 

moderador. Ao longo desse percurso, buscou-se perceber as formas de interação dos membros 

dentro da comunidade, através de seus posicionamentos. Mais além, entender qual a relação 

entre esses posicionamentos, considerando-os como formas de construção identitária, e o 

cotidiano desses jovens, moradores da cidade de Santa Maria. 

Por fim, a pesquisa “Não basta ser alternativo: tem que ser lado b” tem como objetivo 

principal suscitar a reflexão acerca da formação de identidades na sociedade contemporânea, 

através de uma comunidade virtual composta por jovens, pensando nesta como um pequeno 

caleidoscópio de identidades e diferenças, sendo uma amostra local dos questionamentos, dos 

interesses, das incertezas e das relações de convívio do jovem da contemporaneidade.   
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2 EM BUSCA DE UMA IDENTIDADE 

 

2.1. Identidade na sociedade contemporânea 

 

Não há, no campo das ciências sociais, um só conceito de identidade. Tampouco 

unanimidade entre os seus pesquisadores. Por isso, assim como as próprias identidades, 

também seu conceito está em aberto e sofre, conforme mudanças sociais e culturais, mutações 

ao passar do tempo. Alguns autores como Stuart Hall, Manuel Castells, Anthony Giddens e 

Denys Chuche, cada um com suas peculiaridades, debatem em suas obras questões de 

identidade e apresentam suas próprias conceituações acerca do termo.  

Segundo Hall (2001), a sociedade contemporânea é marcada pela mudança constante, 

rápida e permanente, sendo este o ponto principal que a diferencia das chamadas sociedades 

“tradicionais”. Na sociedade tradicional, símbolos e tradições são uma forma de ancoragem, 

no momento em que representam a continuidade do passado e perpetuação de gerações e seus 

respectivos costumes. Essa preservação das práticas sociais vividas por antepassados de certa 

forma garantia ao indivíduo identidades estáveis, dando-lhes um sentimento de segurança e 

unidade.  Já na atualidade, a situação é oposta; não há mais uma estabilidade, e perde-se um 

pouco essa preocupação em perpetuar práticas anteriores. O indivíduo da sociedade 

contemporânea está num constante diálogo com os mundos culturais e suas identidades. Suas 

relações sociais não são possuem mais espaço e tempo restritos. Identidades e identificações 

se modificam ao mesmo tempo em que se modifica seu entendimento sobre o mundo e suas 

coisas. Como cita Giddens (2002), as práticas sociais são constantemente examinadas e 

reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando assim 

seu caráter.   

Seguindo o pensamento de Hall (2001), o indivíduo da “pós-modernidade” – como o 

autor define o cenário atual do mundo e suas vivências – é composto por múltiplas 

identidades, as quais assume em momentos diferentes, sendo estas um conjunto de faces 

muitas vezes contraditórias e não-resolvidas entre si. Enfim, há dentro de cada indivíduo uma 

multiplicidade de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 

ao menos temporariamente.  
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No momento em que se perdem as referências tradicionais o indivíduo sente-se de 

certa forma sem um “centro” que o defina como um todo e o faça sentir seguro. “Afinal, quem 

sou eu ou ‘o que’ sou eu?”.  

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, pelas 
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais 
as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias 
e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. Somos confrontados por uma 
gama de diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo 
apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece possível fazer uma escolha. 
(HALL, 2001, p.75) 

 

A cada instante, uma escolha a se fazer, uma identidade a se assumir. Como se 

enfraquecem as referências e tradições, e em meio ao turbilhão de informações e culturas 

diferentes com as quais tomamos contato dia-a-dia através dos meios de comunicação, é 

possível escolher quais identidades desejamos assumir. Qual estilo de vida se deseja seguir, 

viver ou experimentar. E mesmo dentro dessa multiplicidade e constante transformação, ainda 

existe o desejo de valorização de certas identidades, como a busca de uma definição e 

delimitação destas - uma forma de constituir uma “identidade” principal ou central. A busca 

em torno da aquisição de (novas) identidades torna-se necessária para que o indivíduo sinta-se 

capaz de delimitar seu lugar no mundo, na medida em que se faz reconhecido entre tantos 

outros.  

No contexto da vida social contemporânea, caracterizada pela reordenação do tempo e 

do espaço observa-se um deslocamento das relações sociais de seus lugares específicos, não 

modificando essas relações por completo, mas recombinando-as através de novos espaços - 

por exemplo, os bate-papos da Internet, não substituindo o “face a face”, mas deslocando esse 

tipo de relação de seus locais e formas originais.  

Castells (2001) propõe lançarmos uma atenção para a diferença entre os conceitos de 

identidade e o que os sociólogos têm denominado papéis. Estes últimos seriam os papéis que 

assumimos durante a vida, definidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações 

da sociedade - por exemplo, ser trabalhador, mãe, vizinho, sindicalista, jogador de futebol, 

freqüentador de uma igreja e fumante, ao mesmo tempo. Esses papéis têm importância 

relativa, conforme o próprio indivíduo as enxerga e valoriza (ou não), e a influência destes no 

seu comportamento depende das negociações e trocas feitas entre os indivíduos e suas 

respectivas instituições sociais. Papéis organizam funções, enquanto identidades organizam 

significados. Essas identidades são construídas por meio de processos de individuação e são 
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fontes mais importantes de significado do que os papéis, justamente por envolverem 

mecanismos de autoconhecimento e autoconstrução.  

Na verdade, toda e qualquer identidade é construída. As questões maiores não estão 

centradas apenas no conceito de o que são identidades, mas a partir do que e de que forma é 

feita essa construção. Quais são os fatores que influenciam neste tipo de escolha e o que leva 

o indivíduo a optar por uma ou outra identidade?  

 
A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e 
por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. 
Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 
sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e 
projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de 
tempo/espaço. (CASTELLS, 2001, p. 23) 
 

 
 Não se pode esquecer que a construção da identidade pessoal se faz sempre dentro de 

um determinado contexto social, e este contexto é determinante para orientar as 

representações e escolhas, pois cada época e local possui suas próprias tendências, padrões e 

visões que determinam a posição dos agentes. As identidades assumidas hoje não são as 

mesmas de trinta anos atrás, apesar de algumas semelhanças. O significado de ser pai hoje, 

por exemplo, é diferente do “pai” do início do século, pois houve mudanças na estrutura 

social e mesmo no conceito de família, com a valorização do papel da mãe e o deslocamento 

na hierarquia familiar – fatores que conferem novo sentido à identidade em questão. Ainda no 

mesmo exemplo, a identidade “pai” poderia ser considerada somente um papel social, como 

Castells apresenta. Poderá ser vista desta forma, sim, conforme a construção pessoal do 

sujeito. Pois, apesar de ser um papel definido pelas normas estruturadas da sociedade, no 

momento em que ser pai é a mais importante autodefinição do ponto de vista do indivíduo e 

seu significado internalizado, poderá assumir a forma de identidade. A questão identitária é 

algo muito pessoal e depende sempre da bagagem cultural e social que cada indivíduo 

carrega.   

A identidade pode ser vista como um modo de diferenciação, sustentada por 

associações e oposições simbólicas. Cuche (2002) debate diversas concepções sobre o 

conceito de identidade na contemporaneidade. Segundo o autor, a identidade remete a uma 

norma de vinculação da qual o indivíduo é consciente. Fala da identidade social, ou seja, a 

identidade do indivíduo inserido num certo contexto social, e pode ser compreendida como: 
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Um instrumento que permite pensar a articulação do psicológico e do social em um 
indivíduo. Ela exprime a resultante das diversas interações entre o indivíduo e seu 
ambiente social, próximo ou distante. A identidade social de um indivíduo se 
caracteriza por um conjunto de suas vinculações em um sistema social: vinculação a 
uma classe sexual, a uma classe de idade, a uma classe social, a uma nação, etc. A 
identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema social e seja 
localizado socialmente. (CUCHE, 2002, p.177) 

 

A identidade de um indivíduo não pode ser pensada sem antes se considerar a 

identidade de grupos em que ele se insere. Pois fazemos partes de vários grupos ao longo da 

vida, estes abrangendo diversos segmentos e também atendendo a diversas necessidades. 

Cada grupo possui suas características que o distinguirão de outros, assim como cada grupo 

possui seu espaço e função social próprios. Ainda segundo Cuche (2002), a identidade social 

é ao mesmo tempo inclusão e exclusão. Ela identifica o grupo (são membros do grupo os que 

são idênticos sob certo ponto de vista) e o distingue dos outros grupos (cujos membros são 

diferentes dos primeiros sob o mesmo ponto de vista). Sendo assim, a identidade é construída 

em uma relação que opõe uma característica (ou um conjunto delas) a outras com as quais o 

indivíduo e seu grupo estão em contato. Pois só haverá distinção entre identidades nos 

momento em que uma se mostra oposta a outra e dessa forma demarca seu espaço.  

“Não há identidade em si, nem mesmo unicamente para si” (GALISSOT, 1987, apud 

CUCHE, 2002, p.183). A identidade é relacional: existe sempre em relação a outra. Para os 

grupos sociais, o importante não é identificar e ressaltar seus traços de origem, mas sim 

reafirmar os que são utilizados pelos membros do grupo para manter sua distinção cultural. 

Essas identidades de grupo estão em permanente construção conforme as trocas sociais e 

atribuições de valor entre os indivíduos. Como a identidade não é imutável, por depender 

diretamente dos agentes externos de tempo e espaço, pode evoluir e se modificar conforme a 

mudança da situação relacional.  

A identidade é instrumentalizada nas relações sociais. Para isso, o indivíduo se utiliza 

de manobras, usando seus recursos de identidade de forma estratégica de acordo com a 

situação e a necessidade. E isso ocorre de forma espontânea, até mesmo sem se ter plena 

consciência dos objetivos buscados ao executar essas manobras. Cuche (2002) fala sobre 

essas estratégias e a relação destas com a multiplicidade de identidades as quais um indivíduo 

assume, assim como sua capacidade de mutação. 

 
De uma maneira mais geral, o conceito de estratégia pode explicar as variações de 
identidade, que poderiam ser chamadas de deslocamentos de identidade. Ele faz 
aparecer a relatividade dos fenômenos de identificação. A identidade se constrói, se 
desconstrói e se reconstrói segundo as situações. Ela está sem cessar em movimento; 
cada mudança social leva-a a se reformular de modo diferente. (CUCHE, 2002, 
p.198)  
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Porém, deve-se atentar ao fato de que, apesar de multifacetada e passível de 

reformulações, o indivíduo não é capaz de simplesmente moldar a identidade conforme 

deseja. A identidade não é um fator isolado, e sim resultante de uma combinação de fatores e 

depende não apenas do indivíduo em si, mas também dos outros com os quais tem contato e 

com o contexto do qual faz parte. 

Identidade é sempre algo em construção, uma produção que nunca se completa, que 

está sempre sendo reformulada e lapidada. O importante na pesquisa e estudo das identidades 

é reconhecer esse caráter de algo inacabado, em aberto, e não centrar-se em encontrar um 

conceito, mas questionar por quem e de que formas são produzidas, em que contexto, em 

quais condições e em que momentos são ressaltadas ou reprimidas. Enfim, não se preocupar 

tanto em definir qual é a “verdadeira” identidade, e sim buscar compreender o que significa 

recorrer a essa ou a outra construção identitária. 

 

 
2.2 As escolhas do indivíduo: estilos de vida e grupos sociais 

 

O que fazer? Como agir? Quem ser? Segundo Giddens (2002), são questões 

existenciais, que todos temos; e que num ou outro nível, seja discursivamente, seja no 

comportamento no dia-a-dia, todos respondemos.  

 
Num universo social pós-tradicional, organizado reflexivamente, permeado por 
sistemas abstratos, e no qual o re-ordenamento de tempo e do espaço re-alinha o 
local com o global, o eu sofre mudança maciça. (...) A modernidade confronta o 
indivíduo com uma complexa variedade de escolhas e ao mesmo tempo oferece 
pouca ajuda sobre as opções que devem ser selecionadas. (GIDDENS, 2002, p.79) 

 

Ainda na linha de pensamento de Giddens, a escolha de um estilo de vida é algo 

necessário; não temos escolha senão escolher. E este é um conjunto das práticas que um 

indivíduo abraça, não só porque estas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão 

uma forma material a uma narrativa particular da auto-identidade. “Somos não o que somos, 

mas o que fazemos de nós mesmos”. 

Estilos de vida são termos próprios da sociedade contemporânea, pois são frutos das 

escolhas feitas pelo indivíduo, das práticas adotadas por ele ao longo da vida, e não 

necessariamente imposições. Adota-se um jeito de falar, de agir, de se vestir, enfim, que 

acabam por formar um jeito próprio de “ser” do indivíduo.  
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 Giddens (2002) fala da setorização dos estilos de vida, devido aos vários segmentos 

que fazem parte do cotidiano de cada um, dos vários ambientes que freqüenta e das várias 

atividades que realiza. São estes os contextos dentro dos quais se construirão identidades, 

cada uma inserida no tempo e no espaço com o qual se relaciona e do qual depende. Dentre 

tantas escolhas a se fazer, estilos a se seguir e, conseqüentemente, identidades a se aderir e/ou 

serem construídas, as incertezas e dúvidas fazem parte do caminho da construção da 

identidade.  

A mídia tem seu papel fundamental nesta construção, no momento em que veicula 

estilos de vida, fazendo com que um grande número de pessoas tenha acesso a situações 

sociais e costumes geograficamente distantes, e que por sua exposição geram novas situações 

semelhantes em vários pontos do globo.  Um exemplo são os grupos urbanos de jovens que 

adotam um estilo de vida centrado em algum movimento de décadas anteriores, como os 

punks. Movimento surgido na Inglaterra em meados dos anos 70, refletia a rebeldia, a negação 

ao sistema social vigente, sentimentos veiculados através de grupos musicais que causaram 

impacto sobre o público da época tanto por suas letras (grande parte utilizando-se de 

palavrões para criticar o governo e autoridades) e arranjos simples, quanto por sua maneira de 

vestir e de se portar no palco. Transportado para um contexto diferente, tanto temporal como 

geográfico, o movimento perde um pouco de sua integridade, porém procura-se resgatar seus 

aspectos principais – seja num corte de cabelo, nos acessórios que compõem um visual, ou 

numa atitude de protesto.  

Trata-se da apropriação de um estilo de vida, fato decorrente da globalização da 

informação, devido ao fortalecimento dos meios de comunicação, à importação de ícones e a 

midiatização de símbolos que se tornam representativos para os jovens.   

Para buscar um entendimento de certo estilo de vida, neste caso estilos com os quais 

os jovens se identificam e se apropriam, deve-se primeiramente levar em consideração o local 

em que tais indivíduos estão inseridos. Ou seja, ter consciência de que a forma como o jovem 

constrói um estilo e atribui a este significados está estreitamente relacionada com a realidade 

cotidiana do lugar onde vive. E também sua maneira de expressar essa identidade dependerá 

dos palcos de atuação que lhe são disponibilizados.  

Dentro de uma cidade pode existir um sem-número de grupos jovens, cada qual se 

identificando com um estilo específico. A identificação com um estilo ou outro faz parte da 

construção da identidade da pessoa, e provém de uma necessidade de se auto-afirmar perante 

a si mesmo e à sociedade como um indivíduo ao mesmo tempo singular – com suas 
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características próprias – e integrante de um grupo que contribui para esta construção. Ou 

seja, a identidade individual nunca está isolada, dependendo da identidade de um ou de vários 

grupos, cada qual atendendo a um segmento da vida social.  

Um estilo caracteriza-se pelo conjunto das práticas, representações, símbolos e rituais 

que os jovens buscam para demarcar uma identidade. Os estilos fortemente ligados à música, 

como os punks, se materializam na medida em que o jovem apropria-se e constrói sua 

identidade baseado em padrões ideológicos e de comportamento que certo estilo carrega 

consigo. Como a apropriação de um estilo está sempre ligada à relação com o local, este 

também sofrerá mutações devido à influência das variadas interpretações para tal. 

Um agente imprescindível para se pensar a construção dos estilos dos grupos jovens é 

consumo cultural desses grupos, que influenciará diretamente a escolha do indivíduo por um 

estilo. Segundo Canclini (1997), a participação segmentada da população no consumo se 

torna o principal procedimento de identificação, pois o acesso à cultura e aos produtos 

culturais está ligado ao poder de consumo do indivíduo. Uma divisão entre as camadas sociais 

pode ser feita a partir das diferenças de “adesão a subsistemas culturais de diversa 

complexidade e capacidade de inovação” (CANCLINI, 1997, p.64). Um exemplo é o 

consumo televisivo; enquanto pequenos grupos têm acesso à canais fechados de televisão, 

tendo maior diversidade de opções de informação e cultura, à grande parcela da população 

resta os canais da TV aberta e gratuita, carentes em variedade e qualidade.  
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3 RELAÇÕES SOCIAIS E DE IDENTIDADE NO UNIVERSO INTERNET 

 

3.1. Internet, sociedade e identidade na contemporaneidade  

 

O surgimento da Internet e o advento de novas tecnologias veio para mudar toda uma 

geração – e futuras – na maneira de ver, viver e experimentar o mundo. A Internet veio ao 

mundo para comunicar, ou seja, para servir de instrumento de comunicação entre pessoas, 

para que estas pudessem trocar informações das mais variadas espécies, mesmo estando 

geograficamente distantes. Houve uma considerável evolução desde 1995, quando teve início 

o uso comercial da rede no Brasil – em que o número de usuários totalizava apenas 0,47%1 da 

população –, até os dias atuais, tanto em nível de tecnologia como de possibilidades. Hoje, a 

Internet deixou de ser artigo de luxo, para tornar-se quase uma necessidade. E apesar de não 

ter atingido a popularidade da televisão – principalmente por seus custos de utilização 

(aquisição de um computador, linha telefônica, assinatura do provedor, etc) ainda serem 

relativamente altos -, seu número de usuários aumenta gradativamente, assim como a 

quantidade de serviços que oferece.    

Quando que os pais dos jovens de hoje, que viveram sua juventude na década de 60 ou 

70, poderiam imaginar tal transformação no modo de se comunicar e se informar? No tempo 

em que o jornal era feito na linotipo e os jornalistas precisavam suar a camisa atrás de dados 

de arquivo, não poderia ser diferente. Hoje, qualquer pessoa que possui e conhece as 

ferramentas da Internet pode encontrar dados pessoais, geográficos, históricos, fotos, enfim, 

uma infinidade de coisas, do Brasil e do mundo, em dois cliques no Google2. Para quem faz 

pleno uso dessa tecnologia, os contatos com amigos, parentes e colegas de profissão não são 

mais mediados pelo telefone, e sim pelo computador, através de mensagens por e-mail, MSN3, 

                                                 
1 Segundo pesquisas divulgadas pelo CGI (Comitê Gestor da Internet no Brasil) sobre o número de usuários da 
internet relacionado com a população nacional. Em 1996, cerca de 0,47% dos brasileiros tinham acesso à rede. 
Em 2005, o índice de brasileiros que acessam diariamente é de 9,6%. Mais dados disponíveis em 
<http://www.cgi.br/releases/2005/rl-2005-07.htm>. 
 
2 http://www.google.com.br – Site de busca fundado em 1998 que, segundo dados do próprio site, recebe cerca 
de 100 milhões de visitas por dia.  
 
3 http://www.msn.com – Software gratuito de conversação por mensagens instantâneas e de voz. Permite o envio 
de arquivos e fotos. Cada usuário tem uma conta que armazena sua lista de contatos, podendo ser acessada de 
qualquer computador que possua o programa instalado.  
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Orkut
4, etc. Se prefere falar a escrever, também já existem softwares de conversação como o 

próprio MSN (que oferece, além do serviço de mensagens instantâneas, o bate-papo por voz), 

o Skype, Voip, entre outros, que prometem aposentar de vez a invenção de Graham Bell daqui 

a algum tempo. 

Longe de restringir-se a um mero instrumento de trabalho, a rede mundial também é 

amplamente utilizada para o lazer, diversão, encontros, enfim, para a comunicação pessoal. 

Para quem tem acesso a um computador conectado à rede e sabe utilizar-se de suas 

ferramentas, nunca foi tão fácil, por exemplo, obter músicas de sua banda preferida ou mesmo 

conhecer novas através dos programas5 que buscam e “baixam” mp36. Pelo sistema de 

compartilhamento de dados p2p (peer-to-peer) é possível fazer download de músicas, 

softwares e arquivos em geral que outros usuários disponibilizam na rede. Trata-se de uma 

grande rede de trocas. A todo instante, há, em suas diferentes formas, uma aproximação de 

pessoas.  

Todo esse avanço das tecnologias possibilitou uma globalização da informação, 

fazendo com que pessoas dos quatro cantos do mundo - que provavelmente nunca se 

encontrariam - pudessem se conhecer e se comunicar através da Internet. Delineou-se então 

um novo ambiente de comunicação e relacionamento social, com características, linguagens e 

formas diferentes dos estabelecidos até então. Segundo Lemos (2003), não se trata da 

substituição das formas tradicionais de relacionamento social, e sim do surgimento de novas 

relações mediadas. Além da comunicação entre conhecidos, surge uma nova categoria de 

amigos: os amigos “virtuais”. Trata-se da lista de pessoas que o indivíduo conectado conhece 

e relaciona-se por meio da Internet.   

Reconfigura-se o modo de agir e sentir. Dentro de um espaço abstrato, que é o espaço 

virtual, surgem novos conceitos de identidade e convivência. O ser humano transporta-se para 

um mundo que não pode tocar, mas sente com intensidade seus efeitos, tornando-se parte dele 

no momento em que interage com seus instrumentos. Não se trata simplesmente de um 

computador conectado à rede, e sim de sujeitos conectados e interligados às mais diversas 

formas de informação e expressão. E, principalmente, interagindo não apenas com máquinas, 

como um simples operador, mas com pessoas, conhecendo-as, trocando experiências, pontos 

                                                 
4 http://www.orkut.com – Rede de relacionamentos criada pelo Google 
5 Como exemplo, os softwares gratuitos Morpheus, LimeWire, Kaaza, Shareaza, Emule, entre outros. 
6 Abreviação de MPEG-1/2 Audio Layer 3, tipo de arquivo de música que utiliza-se de um método de 
compressão de áudio com fins de diminuir seu tamanho. Por esta razão, é largamente utilizado na Internet por 
facilitar a transmissão de dados. 
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de vistas, expondo sua personalidade e, através do uso desses meios, construindo e 

experimentando suas identidades pessoais.   

Entenda-se interatividade como o processo de construção do conteúdo em tempo real 

das trocas, em que o conteúdo e resultados da conversa são construídos durante o diálogo; há 

sempre uma reciprocidade, uma dependência sucessiva de resposta por parte do outro. Para 

que esta ocorra, e para que a aproximação dos usuários seja concretizada e eficaz, surgem 

sistemas que facilitem e organizem cada vez mais o encontro dos usuários dentro do espaço 

virtual, servindo de cenário e instrumento para suas interações. Eis as salas de bate-papo 

(chat), os blogs, desde a troca de e-mails, até as redes de relacionamento – todos os 

instrumentos dos quais a sociedade contemporânea (ao menos parcela dela), marcada pelo 

crescente uso de tecnologias, utiliza para mediar relações.   

Como poderia haver uma globalização das culturas em uma época em que as 

informações circulavam em um ritmo mais lento?  

Porém, essa globalização também traz seus problemas. Principalmente porque a 

disseminação de dados, arquivos e pessoas ocorre de forma desordenada, e cada vez foge 

mais ao controle. Por um lado, a facilidade de se colocar informações na Internet a baixo 

custo atende aos desejos de um meio de comunicação democrático. Por outro, surgem vários 

problemas: excesso de informação, omissão de fontes de pesquisa, golpes, plágios e 

dificuldade por parte do usuário em selecionar o que é ou não confiável em meio a essa 

avalanche.  

Se por um lado é maravilhoso recorrer à internet para conseguir um álbum recém-

lançado de uma banda, por outro, traz complicações em relação aos direitos autorais do 

artista. Além de não receber retorno financeiro por essas músicas que circulam pela Internet, é 

comum informações errôneas e falsas atribuições de autoria, não só para músicas mas para a 

arte em geral, espalharam-se pela rede e serem tomadas como verdadeiras. 

Hoje, inscrições para vestibulares, concursos, recadastramento de CPF, pagamento de 

contas, diversas ofertas de empregos e serviços, compra e venda de produtos, entre muitas 

outras coisas, podem ser feitos através da Internet. Por outro lado, apesar de abrir muitos 

caminhos, a Internet acabou por se constituir de uma nova forma de exclusão, surgindo o 

termo “exclusão digital”.  

Esse novo parâmetro de diferenciação faz parte da longa lista das desigualdades 

sociais do país. Apesar do crescimento do uso nos últimos anos e de campanhas 

governamentais que promovem a inclusão digital, os “incluídos” ainda são minoria. A maior 
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parte da população brasileira sequer utilizou um computador na vida, muito menos tem noção 

do que é a rede virtual. Segundo pesquisas7, apenas 12,46% dos brasileiros têm acesso a 

computadores e somente 8,31% estão conectados à Internet. Destes, cerca de 97% se 

concentra na área urbana. Na lista dos cinco estados mais incluídos digitalmente, o Rio 

Grande do Sul não aparece.  

Os novos meios de comunicação também propiciaram o surgimento de novas formas 

de fraude às quais os internautas estão sujeitos. Os casos mais comuns, além da apropriação 

de textos alheios, a utilização de páginas da web para difamar ou caluniar alguém, e-mails 

com informações falsas (chamados de pishing scam8), captura de senhas, além dos 

tradicionais vírus9 e spywares10. Quem está conectado à rede também está conectado a uma 

série de riscos, e é preciso ser cauteloso para não se ter a privacidade invadida.  

 

 

3.2. Comunidades virtuais 

 

 Rheingold (1998) relaciona o uso da Internet com as ânsias do indivíduo da 

contemporaneidade: 

Diante desse cenário, o indivíduo desprovido de referências tradicionais sai à 
procura de pessoas com as quais possa compartilhar interesses em comum, ação que 
se repete, uma vez que é da natureza humana se relacionar socialmente. Nos últimos 
tempos, porém, tal prática parece ter sido intensificada com a presença das redes 
mundiais de computadores, que aproximam os indivíduos e possibilitam o 
surgimento de novas formas de relações sociais.  (RHEINGOLD, 1998) 

 

Por sua capacidade de aproximar pessoas, a Internet é uma ferramenta em potencial 

para o agrupamento de indivíduos em torno de interesses em comum, seja por gostos pessoais, 

                                                 
7 Mapa da exclusão digital. Revista eletrônica Integração. Disponível em: 
<http://integracao.fgvsp.br/ano6/06/pesquisas.htm>. Acesso em: 10 de novembro de 2006.  
 
8 E-mail não solicitado que tenta convencer o destinatário a acessar websites falsos com o objetivo de capturar 
informações como senhas de contas bancárias e números de cartões de crédito. Para enganar a vítima, os sites 
falsos são muito parecidos com as páginas verdadeiras. 
 
9 Termo popularmente utilizado para definir qualquer praga virtual, o vírus é, tecnicamente, um programa capaz 
de danificar outros softwares e arquivos de um computador. Para realizar a infecção, o vírus embute uma cópia 
de si mesmo em um programa ou arquivo que, quando executado, aciona o invasor. 
 
10 Software que coleta informações de internautas sem o conhecimento das vítimas. Ao se conectar à web, o 
usuário passa a transmitir informações sobre seus hábitos de navegação ou até mesmo senhas. Geralmente, é 
distribuído com outros programas disponíveis para download. (O quem é quem das pragas virtuais – Revista PC 
World, edição de março de 2005. Disponível em: < http://pcworld.uol.com.br/ dicas/2005/09/29/idgnoticia.2005-
09-29.8512714642/IDGNoticia_view>. Acesso em: 10 de novembro de 2006.  
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crenças, ideais de vida ou emoções que passam a ser partilhadas. É importante ressaltar que a 

Internet não modifica totalmente o comportamento das pessoas (internautas); na verdade, as 

pessoas se apropriam da Internet e de suas potencialidades e, assim, amplificam a capacidade 

de se comunicar e de criar.  O advento das novas tecnologias caracteriza a sociedade 

contemporânea pela intensificação de seu poder de comunicação, através das ferramentas 

criadas para promover o convívio, o contato, enfim, uma maior aproximação entre as pessoas. 

Para Rheingold, é este o palco propício para o surgimento das comunidades virtuais. O autor 

foi um dos pioneiros a utilizar o termo para designar esse novo palco de relações sociais, 

definindo-as como: 

 

agregados sociais que surgem da Rede [Internet] quando uma quantidade suficiente 
de gente leva adiante essas discussões públicas durante um tempo suficiente, com 
suficientes sentimentos humanos, para formar redes de relações pessoais no espaço 
cibernético [ciberespaço11]. (RHEINGOLD, 1998) 

 

Segundo Corrêa (2004), uma peculiaridade das comunidades virtuais é o fato de 

surgirem de forma espontânea, por estabelecerem agrupamentos sociais com base em 

afinidades; além disso, é importante lembrar seu caráter de independência em relação a outros 

tipos de grupamentos. O indivíduo só vai fazer parte de certa comunidade se este for seu 

desejo – a motivação para tal é individual, eletiva, subjetiva.  

 
Essa possibilidade de optar por traços de identificação é o que a diferencia do 
modelo tradicional de identidades culturais, como o caso da identidade nacional, em 
que todo um povo era obrigado a aderir a determinados símbolos nacionais, como 
hino e bandeira, e manter vínculos a lugares, datas comemorativas, histórias e a 
tradições específicas, por exemplo. (CORRÊA, 2004, p.05) 

 

Ao ingressar numa comunidade, ou mesmo ao formar uma, sendo ela motivada por 

interesses particulares, o indivíduo está pronto para iniciar um convívio, diferente do convívio 

face-a-face que ele tem com, por exemplo, colegas de trabalho, vizinhos ou família. Porém 

não deixa de estabelecer laços também, como nas outras formas tradicionais de contato. Uma 

comunidade virtual é um espaço para o compartilhamento de idéias, abertura de discussões, 

aproximação, enfim, um espaço de interações entre sujeitos mediadas por um canal, que é o 

computador.  

                                                 
11 Segundo Lemos (1998, online), podemos entender o ciberespaço à luz de duas perspectivas: como o lugar 
onde estamos quando entramos num ambiente virtual (realidade virtual), e como o conjunto de redes de 
computadores, interligadas ou não, em todo o planeta (BBS, videotextos, Internet...). Esse espaço não se 
constitui de uma entidade física concreta, faz parte do imaginário, porém não desliga-se do real; pelo contrário, 
parte fundamental da cultura contemporânea.  
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Porém, é ilusão pensar na comunidade virtual como um espaço cem por cento 

democrático, para iguais, onde não imperam as hierarquias do mundo “real”. É preciso 

percebê-la como um local em que se encontram pessoas, e pessoas com suas próprias 

bagagens culturais e vivências, moradores de uma cidade, participantes de grupos sociais, 

inseridos de alguma forma na política e na economia, cada um com suas peculiaridades. E se 

os membros de uma comunidade virtual são pessoas tão distintas, tendo aparentemente em 

comum a decisão de fazer parte desta, por certos interesses, como poderia então a comunidade 

ser um local totalmente pacífico e ausente de hierarquias, quando se reúnem cabeças e idéias 

diferentes?  

Encontramos estudos que colocam em cheque os conceitos de comunidade virtual que 

a vêem como um local caracterizado pela total união e solidariedade entre seus membros. 

Segundo Simone Pereira de Sá (2000), devemos repensar essa visão idílica da noção de 

comunidade virtual 

 
que a considera como um local privilegiado para a consolidação de laços de 
sociabilidade, buscando percebê-la como mais um espaço – decerto com suas 
especificidades – onde não só harmonia, mas todo o embate da vida social, com 
conflitos, disputas pelo poder e estabelecimento de hierarquias são encontrados.  

 
 Como qualquer outro grupo, dentro da comunidade virtual seus participantes também 

têm que lidar com problemas de ordem, pertencimento, disputa simbólica e legitimação. As 

primeiras formulações teóricas de o que seriam as comunidades virtuais sugeriam um 

ambiente de total cooperação, onde se desenvolveria um sentimento de pertença. Porém nem 

sempre ocorrem trocas e igualdade entre os membros; dificilmente será unânime aos membros 

o sentimento de “solidariedade” dentro de uma comunidade virtual. Tampouco é forte o 

sentimento de grupo que se estabelece ali. 

 Ao transportar o conceito de comunidade tradicional para o meio virtual, não podemos 

esquecer que estamos tratando de um meio de comunicação com suas características e 

peculiaridades que serve de mediador nas relações pessoais. Diferente da comunidade de 

bairro, que tem local, horários e situações mais ou menos definidas para se reunir, o espaço 

virtual mostra-se mais flexível e instável, principalmente pela ausência de uma base 

territorial. Muitas das discussões tratadas ali acabam quando o computador é desligado, da 

mesma forma que o indivíduo pode “desligar-se” da comunidade quando não está na frente da 

tela.  

 Outra questão é a maneira descompromissada que um indivíduo pode ingressar numa 

comunidade virtual, sem precisar ter necessariamente uma regularidade no acesso, nem na 
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participação. Muitos integrantes de listas de discussão, por exemplo, atuam apenas como 

observadores, sem emitir opinião. As escolhas são livres, e a freqüência com que o indivíduo 

acessa uma suposta comunidade da qual é membro varia de acordo com a sua vontade, 

interesse e tempo disponível. E assim também é o nível de relevância da comunidade em sua 

vida. Não é possível medir apenas pelo propósito de uma comunidade virtual a participação e 

importância da comunidade para cada um de seus membros.  

 

 

3.3. O Orkut e seu papel na construção de identidades 

 

No cenário das sociedades contemporâneas, os meios de comunicação têm um papel 

fundamental na criação e construção de identidades. Pois é a partir do rádio, da televisão, do 

jornal, enfim, dos diversos canais, que são disseminados idéias e conhecimentos; divulgados 

visões e formas de vida; se espalham culturas, modas, comportamentos a serem seguidos ou 

repelidos. Mas, principalmente, é através deles que haverá uma aproximação dos sujeitos, 

com a possibilidade da observação do outro que nos é fisicamente desconhecido ou distante, 

mas que se faz real através dessas janelas. Além de apresentar amplas possibilidades de 

acesso de conteúdo, se presta muito bem para a comunicação interpessoal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 01 – página inicial da rede de relacionamentos Orkut) 
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Englobando tecnologia, modernidade, globalização, interação, passamos a focar num 

universo específico, o Orkut – uma estrutura social virtual. Dentro desse espaço, encontramos 

vários reflexos da sociedade contemporânea, tanto em sua organização – estruturada para a 

exposição, aproximação, diálogo – quanto nos efeitos que esta estrutura tem em seus usuários, 

observados pela adesão em massa, número de discussões em fóruns, e espaços cada vez mais 

elaborados.   

O Orkut (veja figura 01) é uma rede de relacionamentos filiada ao Google12, criada em 

janeiro de 2004 pelo engenheiro de websites Orkut Büyükkokten – cujo nome batiza o 

sistema - com o objetivo de ajudar seus membros a criar novas amizades e manter 

relacionamentos (ver apresentação da rede no anexo A). A rede espalhou-se rapidamente, 

atraindo pessoas de diversas idades, segmentos, profissões e perfis. Em pouco tempo, o Orkut 

tornou-se um dos espaços virtuais mais populares, especialmente no Brasil. Atualmente, 

possui mais de trinta e um milhões de usuários cadastrados (31.727.243), dos quais 62%13 se 

dizem brasileiros (como o usuário é quem declara seu país de origem, é possível que existam 

mais brasileiros não-identificados, como nos casos em que a pessoa se diz morador de outros 

lugares, ou simplesmente não informa esse dado). Segundo dados demográficos disponíveis 

no site do próprio Orkut, a maioria dos seus membros são jovens entre 18 e 25 anos (veja 

figura 02).  

 

 

 

 

 

(Figura 02 – dados referentes à faixa etária dos 
membros do Orkut) 

 

Para se tornar membro do Orkut, é preciso receber um convite de alguém que já faça 

parte da rede. Através desse convite, recebido por e-mail, o futuro usuário poderá ter acesso 

ao site e realizar seu cadastro. Esse cadastro constitui-se de seis etapas: geral, interesses, 

contato, foto, listas de presente, profissional e pessoal. O preenchimento destes – sendo a 

quantidade opcional, ou seja, não é obrigatório o preenchimento de todos os dados - irá gerar 

                                                 
12 http://www.google.com  
13 Segundo os dados demográficos do Orkut, disponíveis em: <http://www.orkut.com/MembersAll.aspx>. 
Acesso em: 10 de novembro de 2006. 
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um “perfil”, a página do usuário. Este perfil pode ser considerado uma espécie de “cartão de 

visitas” que será utilizado pelo usuário para ser reconhecido pelos demais membros, sendo 

eles velhos amigos, conhecidos ou mesmo desconhecidos. Na primeira etapa de cadastro (veja 

anexo B), o indivíduo informará dados gerais como nome, idade, pais, estado e cidade, 

relacionamento (solteiro, namorando, casado, casamento aberto, relacionamento aberto ou 

sem resposta), seus interesses no orkut (amigos, namoro, contatos profissionais), orientação 

sexual, estilo, entre outros. O mais interessante nessa parte fica por conta do espaço “Quem 

sou eu:” -que após o perfil preenchido ficará disposto logo abaixo do nome -, a oportunidade 

do usuário definir a si mesmo para que os outros leiam.  

Quanto mais completo o perfil, mais chance do usuário conhecer pessoas com 

interesses em comum, já que ao fazer parte da rede é possível “vasculhar” o perfil de qualquer 

usuário. Quanto a isso, não há restrições. É como uma enorme sala de exposições multimídia: 

cada perfil, uma obra assinada, e querendo saber mais sobre, basta dar alguns poucos cliques. 

Na segunda etapa do cadastro (ver anexo C), pode-se falar desde gostos musicais a culinários; 

das paixões aos esportes. Na terceira, “contato”, há espaço para endereços eletrônico e 

residencial, além de telefone. Há opção para colocar uma foto (ver figura 03) que estampará o 

perfil. Além desses, campos para falar da vida profissional (escolaridade, ocupação, local de 

trabalho, etc) e pessoal (características físicas, relacionamentos, preferências para namoro e 

encontros).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 03 – Inserção de foto: uma das etapas da formação do perfil pessoal no Orkut) 
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Perfil gerado (ver figura 04), está dada a partida para o início de uma nova forma de 

relacionar-se com as pessoas, através de um novo instrumento de comunicação. Na página 

inicial – ou perfil – do usuário estão as listas de amigos (Meus amigos) e de comunidades 

(Minhas comunidades). Os “amigos” são todos os membros que o usuário convida para 

fazerem parte de sua teia de relacionamentos, ou seja, da sua lista do Orkut. Quando alguém 

adiciona um novo amigo, a outra pessoa recebe um convite, podendo aceitar ou não a 

solicitação. Cada novo amigo é classificado pelo grau de proximidade (não conheço, 

conhecido, amigo, bom amigo, melhor amigo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 04 – Exemplo de perfil, como o usuário vê ao realizar o login) 

 

Os amigos mais chegados podem escrever depoimentos uns para os outros, nos quais 

ressaltam qualidades dos amigos. Esses depoimentos serão vistos por todos que acessarem o 
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perfil do homenageado (veja exemplo de perfil visto por outro usuário que não o dono no 

anexo D). Um recurso interessante do Orkut são os lembretes dos aniversários dos amigos, 

que surgem na página conforme a data se aproxima.  

Ainda na página inicial, o espaço “Minhas Comunidades” exibe nove em que o 

usuário faz parte. O ingresso em uma ou outra comunidade se dá pela identificação do usuário 

com a descrição e características desta (ver exemplo na figura 05). Existem mais de 140 mil 

comunidades na rede Orkut, abrangendo os mais variados assuntos, desde discussões 

acadêmicas a dicas de videogame. As comunidades são classificadas em categorias segundo 

seu propósito, como: Alunos e Escola, Animais de estimação, Artes e Entretenimento, 

Cidades e Bairros, Culinária, GLS, Hobbies, Moda e Beleza, Música, Romances e 

Relacionamentos, Religiões e Crenças, Viagens e outros. Quanto ao ingresso, há duas 

categorias de comunidade: as públicas, nas quais qualquer pessoa pode participar; e as 

moderadas, em que o moderador precisa aprovar os pedidos de participação. O moderador é o 

“dono” da comunidade e na maioria das vezes também seu criador, podendo interferir em sua 

organização. Pode atuar como mediador do fórum de discussão, com autonomia para deletar 

discussões impróprias e até mesmo excluir membros.  
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(Figura 05 – Exemplo de comunidade do Orkut) 

 

As comunidades podem ser feitas por qualquer integrante da rede Orkut e podem ser 

encontradas por qualquer usuário através da ferramenta de busca do site. Uma comunidade 

constitui-se da lista de membros, comunidades relacionadas, espaço para divulgação de 

eventos e fóruns. Esses fóruns – que podem ser anônimos ou não-anônimos, ou seja, permitir 

ou não a postagem de mensagens sem identificação - são o ápice da comunicação dentro da 

comunidade. Através da expressão verbal, da exposição de idéias e conceitos, dos vínculos 

com a realidade que existe além da tela, os participantes interagem, a partir dos debates 

levantados (criação de tópicos).  

O perfil é como uma vitrine do usuário, o qual pode ser muito bem utilizado para o 

marketing pessoal. O significado da lista de comunidades aparecer na página inicial, por 

exemplo, é enriquecer as informações que o indivíduo dispõe para que os outros membros do 

Orkut o vejam e conheçam um pouco mais de sua personalidade, desta vez através dos grupos 

em que se insere. 

 A construção do perfil é feito de forma estratégica, pois cabe ao usuário selecionar 

quais as características que deseja chegar ao conhecimento dos outros e omite as que não 

quer. O álbum de fotos – que também está disponível no perfil – dispõe de espaço suficiente 

para o usuário carregar 12 imagens pessoais. Está aí outra forma de marketing pessoal e 

exposição. É comum encontrar nos álbuns fotografias produzidas especialmente para serem 

expostas.  

Quem está no Orkut, está em constante exposição, em maior ou menor grau. Mas há os 

que não agüentam por muito tempo a situação de terem seus perfis vasculhados por 

conhecidos e desconhecidos. Um caso está se tornando muito comum dentro da rede é o 

chamado “orkuticídio”, uma espécie de “suicídio virtual”, em que o usuário deleta seu perfil 

do Orkut, desaparecendo das páginas de amigos. Alguns até promovem despedidas, dizendo 

estarem cansados e jurando distância do Orkut. Como justificativas por este ato, a sensação de 

ter sua privacidade invadida, a falta de tempo para responder aos recados dos amigos ou 

simplesmente a falta de paciência com o sistema.  

Um dos motivos para orkuticídios e demais aborrecimentos com a rede pode ser fruto 

da empolgação dos novos usuários ao preencher o cadastro. Como o Orkut oferece vários 

campos para serem preenchidos, usuários mais inexperientes podem exagerar nas informações 

pessoais fornecidas ali. A questão da privacidade, uma polêmica que envolve não apenas o 

Orkut, mas a Internet de modo geral, fez com que muitos usuários modificassem seu 
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comportamento, na medida em que se percebe que a demasiada exposição pode trazer 

impactos negativos. A maioria passa a selecionar melhor os dados que divulgam, criando 

perfis mais enxutos. Outros, com menos paciência, optam por simplesmente exterminarem 

seu perfil da rede.    

Segundo Pithan (2004), o tribalismo torna-se evidente no Orkut, explicitado nas 

comunidades ou nos grupos de amigos, que têm nas imagens exibidas uma forma de 

identificação e classificação (entendida aqui como um mecanismo de divisão ou agrupamento 

dos usuários em rede). Um aspecto importante que caracteriza cada comunidade e seu 

respectivo conjunto de membros é a linguagem utilizada por estes, percebida seja nos 

assuntos escolhidos, como na maneira de escrever, gírias utilizadas, etc., sempre acordando 

com a identidade e o perfil de cada grupo.  

Além da questão da inserção em grupos, Pithan também ressalta a valorização do “eu” 

dentro dos perfis individuais, através da exposição do número de amigos que o usuário possui, 

ou do número de recados recebidos, ou mesmo depoimentos feitos por amigos. 

Tanto no momento em que o indivíduo expõe seu perfil, como quando defende sua 

opinião dentro de um fórum de discussão, a adesão e a busca de identidades se faz presente. A 

rede de relacionamentos Orkut produz vínculos sociais, e gera um ambiente propício para que 

as questões identitárias venham à tona, pois sua estrutura exige a reflexão sobre as próprias 

identidades do sujeito. Escolhas como quais comunidades devo ingressar, quais aspectos 

melhor me identificam, como me apresentarei melhor aos olhos dos outros; tanto na pergunta 

crucial “quem sou eu?” ou mesmo nos argumentos selecionados para a defesa de um ponto de 

vista e troca de idéias dentro das comunidades. A cada momento, uma nova seleção 

individual. Citando Giddens (2002), “somos não o que somos, mas o que fazemos de nós 

mesmos”.   
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Apresentação da comunidade  

 

Para esta pesquisa, que se trata de um estudo de caso, escolhi a comunidade “Santa 

Maria Lado b”14 (ver página inicial no anexo E), levando em consideração alguns critérios 

essenciais para sua realização.  O primeiro deles foi a proximidade de seus membros, já que é 

uma comunidade que nasce e discute questões de Santa Maria, garantindo a  possibilidade da 

aproximação de sujeitos e  realização de entrevistas.  

Em sua página inicial, encontramos a seguinte apresentação: 

 
Você mora em Santa Maria e ta cansado de fazer festinha em casa com 10 amigos?  
Você escuta boa música e assiste a bons filmes mas tudo isso graças a internet?  
Você curte roupas legais e não tem onde comprar?  
Você ta pouco se fodendo para esse pessoal mais ou menos, dessa cidade mais ou 
menos? 
Sua comunidade existe! Para provar que você não está só nesse cu de mundo!  
Este é um espaço de divulgação e discussão da cultura alternativa, da produção 
independente e de vanguarda. Música, zines, vídeo, cinema, teatro, artes plásticas, 
fotografia... Se você não se prende a rótulos, se ‘ouve de tudo’ e se é freqüentador 
das baladas ‘confirmadas’, esta comunidade NÃO é para você.  

 

A comunidade Santa Maria lado b é uma comunidade que, do contrário de tantas 

outras, parece, à primeira vista, fazer jus ao seu propósito de reunir pessoas com interesses em 

comum. Seu fórum está sempre sendo atualizado com tópicos novos, e a grande maioria deles 

rende discussões acaloradas. Sendo para discutir conceitos, compartilhar novidades e dicas, 

divulgar festas ou até mesmo para brigar entre si, os participantes desta comunidade 

interagem. Desde música brasileira ao cachorro-quente da esquina, os mais diversos aspectos 

da vida cotidiana desses moradores “lado b” de Santa Maria entram em pauta.  

Criada em 05 de novembro de 2004, é uma comunidade do tipo moderada, classificada 

nas categorias do Orkut como “Artes e Entretenimento”, possuindo 48415 membros. Segundo 

definição da própria comunidade, trata-se de um “espaço para divulgação da cultura 

‘alternativa’, da produção independente e de vanguarda. Música, zines, vídeo, cinema, artes 

plásticas, fotografia...”. Os temas em discussão nos fóruns são variados, mas o grande pano de 

fundo é a vida urbana em Santa Maria – quem gosta, quem não gosta, o que se tem ou não 

                                                 
14 http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=381336 
15 Segundo consulta realizada no dia 01 de novembro de 2006.  



 34 

para fazer, os estilos observados na cidade, etc, além de discussões sobre música, poesia, e 

artes em geral.  

Um fator importante para a escolha desta comunidade foi a participação dos membros 

nas discussões abertas nos fóruns. Diferente de muitas outras comunidades visitadas no Orkut, 

em que o usuário só faz parte para constar o nome em sua lista de preferências (algumas 

comunidades, apesar de possuir um número significativo de afiliados, não possuem sequer 

tópicos de discussão), na “Santa Maria Lado b” observa-se uma grande participação nesses 

tópicos, sendo que alguns assuntos rendem vários desdobramentos. Um dos assuntos que 

rende muitos debates é acerca da própria definição “lado b”; quem merece ou não a 

denominação. Quem é e o que faz o “lado b” de Santa Maria é motivo para muitas 

discordâncias. As identidades dos estilos urbanos também entram na roda de discussões, no 

momento em que discutem quem realmente ser chamado de punk ou emo, ou seja, se as 

pessoas realmente fazem de certo estilo uma forma de vida ou apenas seguem a “moda”. No 

meio das conversas, elaboram conceitos, cada participante acrescentando um pouco de 

conhecimento e opinião, algumas vezes fundamentando seus argumentos com dados 

históricos e fragmentos de reportagem, o que mostra a preocupação com as informações que 

circulam nos fóruns por parte dos usuários.  

Como na comunidade Santa Maria lado B, em que encontramos indivíduos que se 

auto-definem e definem aos outros como alternativos, punks, emo, enfim, tantas identidades 

jovens da contemporaneidade, também encontraremos tantos outros jovens semelhantes em 

diversos cantos do mundo. É o local em sintonia com o global; vários destes “rótulos”, se não 

a maioria deles, são “importados” de outros países, em especial Estados Unidos e Europa, 

provenientes de estilos musicais que ditam moda e comportamento e são disseminados pela 

mídia para outras localidades de cultura de hábitos diversos.  

Ao chegar aos jovens daqui, esses estilos sofrerão, conseqüentemente, suas 

modificações. Por esta razão, alguns tratam de estabelecer padrões e conceitos para definir os 

“verdadeiros” dentro de um estilo adotado por várias pessoas. Esta questão é o centro de 

outras questões, e gera debates que encontramos nos tópicos do fórum da comunidade. Desde 

a discussão genérica de “quem é lado b?” até quem é realmente “emo”. Pois não basta ter um 

estilo próprio, é necessário adotar um estilo, e a necessidade de regrar estes estilos é uma das 

metas da comunidade – isto não aparece em sua descrição, nem ao menos foi dito por nenhum 

membro da comunidade; porém, através da observação das conversas, dentro das discussões 
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mais acirradas, percebe-se este sentimento de busca incessante por uma identidade, ou 

identidades, que definam um indivíduo pelo grupo em que hipoteticamente se insere.  

 

4.2 Breve estado da arte de pesquisas sobre o Orkut  

 

 Parte importante de toda a pesquisa, e principalmente para impulsionar avanços e 

novas descobertas, são o estudo e a leitura de pesquisas anteriores acerca do objeto de estudo. 

No caso do Orkut, por se tratar de um fenômeno recente (surgiu em 2004), o volume de 

trabalhos ainda é relativamente pequeno se comparado a outros fenômenos comunicacionais, 

como por exemplo, o estudo da própria Internet. Porém, eles existem, e se encontram 

disponíveis em revistas on-line e outros sites especializados em publicação científica.  

 Em artigo16 publicado em 2005, Alex Primo17 propõe uma reflexão sobre as relações 

que se dão dentro do espaço dos blogs e do próprio Orkut, redes de relacionamento mediadas 

pelo computador. Segundo o autor, nas comunidades virtuais do Orkut, por exemplo, não 

existe apenas cooperação, mas também conflito entre os membros. Por esta razão, Primo 

critica a visão “apaixonada” do conceito de comunidade virtual que a considera como um 

lugar ideal para o encontro de pessoas com interesses em comum, e debate sobre os jogos e 

estratégias que envolvem o convívio (nem sempre tão pacífico e cooperativo) dentro do 

ciberespaço.  

 Outra pesquisadora com uma quantidade considerável de material publicado sobre 

Internet, Orkut e redes sociais é Raquel da Cunha Recuero18. Em um dos seus artigos19 fala 

sobre o capital social20 gerado a partir de redes como o Orkut através das interações entre os 

indivíduos. Na pesquisa, faz uma descrição detalhada da rede, utilizando-se de dados e 

                                                 
16 PRIMO, Alex. Conflito e cooperação em interações mediadas por computador. Contemporânea: Revista 
de Comunicação e Cultura, v.3, nº01, p. 38-74, Jun 2005. Disponível em: 
<http://www.contemporanea.poscom.ufba.br/2aprimo%20j05w.pdf>  
 
17 Professor de Comunicação (Fabico/PPGCOM/UFRGS), doutor em Informática da Educação (PGIE/UFRGS) 
mestre em Jornalismo pela Ball State University; coordenador do Laboratório de Interação Mediada por 
Computador (PPGCOM/UFRGS).  
 
18 Professora da escola de Comunicação da Universidade Católica de Pelotas. Doutoranda pelo 
PPGCOM/UFRGS.  
 
19 RECUERO, Raquel da Cunha. Um Estudo do Capital Social gerado a partir de Redes Sociais no Orkut e 
nos Weblogs. Trabalho apresentado na Compós 2005, no GT de Tecnologias da Informação e da Comunicação. 
Disponível em <http://www.ufrgs.br/imc> 
 
20 Putnam (2000) e Bordieu (1983) têm dois conceitos diferenciados. Para Putman, o capital é um conjunto de 
recursos possuído pelo grupo, enquanto para Bordieu, ele é uma conseqüência das relações sociais, que é 
percebida pelos envolvidos in abstracto.  (RECUERO, 2005, p.03) 
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observações, e estuda três comunidades do Orkut a fim de perceber que tipo de relações e 

laços sociais podem ser construídos através do sistema e qual tipo de capital social é 

produzido através das interações nestes espaços. Para a análise, após a descrição da 

comunidade, faz um levantamento quantitativo das mensagens postadas nos tópicos do fórum 

e qualitativo em relação ao conteúdo e interação contida nestes. Ao longo da etapa de análise, 

Recuero transcreve trechos dos diálogos travados na comunidade para ilustrar suas 

observações e conclusões. Para cada comunidade foram criados subitens para comentar acerca 

do capital social encontrado.  

Já Simone Pereira de Sá 21 propõe-se a discutir a contribuição da etnografia como 

metodologia de trabalho especificadamente no ambiente da Internet, técnica que ela 

denominará netnografia. No artigo22, debate conceitos que envolvem a pesquisa em Internet, 

como rede, comunidade virtual, hipertexto, interatividade e cibercultura, criticando a 

limitação da maioria dos autores em explanar esses assuntos, além de questões como política 

e democracia através da Internet. Contrapõe autores, e acredita que as perspectivas teóricas 

construídas até hoje deixam sem resposta muitas indagações para entender o modo como a 

comunicação se articula concretamente no espaço virtual. A autora considera a interatividade 

não só como um item, mas como “referência estruturante, em oposição à unilateralidade e 

centralização da transmissão da informação das mídias de massa tradicionais”.  

Como contribuição em nível de método de trabalho, Sá relata os pressupostos e 

objetivos de sua pesquisa Samba em Rede: Comunidades virtuais e Carnaval carioca23, um 

exemplo de netnografia. Nas palavras da autora, “ao privilegiar esta prática, escolhemos 

portanto uma metodologia assumidamente focal, experimental, detalhista e interpretativa, que 

se reconhece como fruto de uma ‘negociação construtiva’ entre o pesquisador e o pesquisado 

durante relações concretas”.  

  O método etnográfico constitui-se principalmente da observação participante do(s) 

grupo(s) escolhido e, posteriormente, da descrição de cunho interpretativo resultante desta 

observação. A participação se deu, no caso da pesquisa referida, através do acompanhamento 

                                                 
21 Doutora em Comunicação e Cultura, professora do Mestrado em Comunicação, Imagem e  Informação e do 
Dep. de Comunicação/UFF e editora da Revista Contracampo. 
 
22 SÁ, Simone Pereira de. Netnografias nas redes digitais.  
 
23 SÁ, Simone Pereira de. O Samba em Rede. Comunidades virtuais e Carnaval carioca. Trabalhado 
apresentado ao GT de Com. e Sociabilidade. IX COMPÓS. PUC/RS. Porto Alegre, 2000.  
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do grupo escolhido tanto pela lista de discussão da Internet como também em seus eventos 

IRL (In Real Life). Entrevistas com participantes também foram realizadas.  

Neste exercício, as premissas básicas da tradição etnográfica foram 
mantidas: primeiramente a postura inicial de estranhamento do pesquisador 
em relação ao objeto (...); em segundo lugar, a consideração da subjetividade 
como elemento fundante, que não pode ser afastada, uma vez que “aquilo 
que se vê depende do lugar em que foi visto e das outras coisas que foram 
vistas ao mesmo tempo”. Em terceiro, a consideração dos dados resultantes 
da observação como “nossas próprias construções sobre interpretações de 
outras pessoas”. E finalmente a consideração do relato etnográfico como 
uma tradução da qual resulta um texto antes de tudo entretecido por 
textualidades múltiplas – a descrição densa  que capta e interpreta o fluxo 
discursivo. (Geertz; 1978; 1997; Clifford; 1986 apud SÁ) 

    
 

A partir desse processo, a pesquisa se dará pela descrição e interpretação do discurso 

do “outro”, orientado pela estrutura teórica do pesquisador. Por fim, Sá ressalta que 

poderíamos chamar de “especificidade complexa” dos estudos de caso a possibilidade de 

teorizar – ou seja, propor interpretações que continuem defensáveis para novos fenômenos – 

sem perder o contato com o real.  

A análise destas pesquisas serviu para discussão e aprendizado tanto na questão 

metodológica – na análise de técnicas usadas por outros pesquisadores -, como teórica – as 

abordagens escolhidas por estes. Serve, principalmente, para abrir horizontes, enxergar os 

demais ângulos dados por outras pessoas, em seus trabalhos realizados em outros lugares e 

situações, mas com pontos em comum com esta pesquisa. Para pensar-se algo novo, de 

utilidade para o estudo atual e para os próximos, é preciso sempre olhar para o passado, para 

não repetir seus erros e tentar, quem sabe, novos acertos. Pois uma pesquisa nunca é algo 

fechado ou solto no espaço; surge de algum lugar e vai para algum lugar. Se for bem feita e 

considerada de relevância por algum outro pesquisador, terá continuidade, por quantos outros, 

não se sabe.  

 

 

4.3 Passos do percurso metodológico  

 

A estrutura dessa pesquisa pode ser colocada da seguinte forma, na ordem os passos 

dados: 

1. Observação exploratória  

2. Observação sistemática 
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3. Organização de conteúdo em eixos temáticos 

4. Aplicação de questionário 

5. Entrevista 

6. Análise dos dados coletados 

 

Inicialmente, foi feita uma observação com fins de exploração da comunidade, para 

perceber seu conteúdo, levantar possibilidades, enfim, conhecer melhor o objeto de estudo, 

podendo então descrevê-lo detalhadamente: características gerais da comunidade, perfis dos 

membros, assuntos debatidos no fórum, entre outras coisas. Através dos registros feitos 

durante essa observação, puderam ser definidos critérios para que a análise fosse feita, de 

forma organizada e aprofundada.  

Durante a observação sistemática do fórum da comunidade, foi possível perceber 

quem são seus participantes, analisar seus perfis, verificar a quantidade de discussões que 

cada um fez parte, características em comum, faixa etária, se conhecem uns aos outros 

pessoalmente, quais são suas atividades, etc. Enfim, além de traçar um perfil dos membros 

que participam ativamente dos debates, seja levantando discussões ou respondendo aos 

questionamentos feitos por outros, buscar os vínculos que existem entre eles.  

Os tópicos do fórum constituem-se do centro da pesquisa, pois é neles em que os 

membros se encontram e interagem entre si. Alguns curtos, outros mais extensos, os bate-

papos têm muito a dizer em seus caracteres que surgem na tela, porém não o bastante; em 

suas entrelinhas surge a questão principal, que para o observador comum poderia facilmente 

passar despercebido. Em cada argumento, em cada polêmica tratada, opinião ou visão de 

mundo defendida, uma busca por uma identidade, a necessidade de afirma-se como “alguém”, 

parte de algum lugar, de alguma coisa. No caso, como parte de um suposto “lado b”, diverso 

ao comum, ao banal – enfim, o “diferente”, um lado obscuro da sociedade, o lado que se nega 

a seguir certos padrões e idéias que lhes são impostos diariamente pela política, sociedade e 

moda, através dos meios de comunicação.  

Na lista de tópicos encontramos discussões sobre estilos de vida/musicais (Emo, 

indies, punks, hippies); insatisfação com Santa Maria; preconceito; opção sexual; forte crítica 

ao sistema, à política e ao cenário musical dos dias de hoje; o próprio orkut; rótulos; tradições; 

entre muitas outras questões secundárias que surgem a partir destas.  
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O objetivo principal da análise foi buscar a conexão entre o detalhamento da 

comunidade “Santa Maria Lado b” e os estudos sobre busca e construção de identidades 

através da ferramenta Orkut, aspectos sempre lembrados desde o contato inicial com o objeto 

de estudo.  

 

4.3.1 Organização dos tópicos   

 

Até o dia 16 de agosto de 2006, existiam na comunidade 393 tópicos registrados no 

fórum de discussão. Pelo excessivo número de tópicos e pela falta de maior disponibilidade de 

tempo para analisá-los um a um, foi preciso fazer uma seleção seguindo critérios que 

atendessem tanto aos interesses para a pesquisa quanto às dificuldades. Esta observação e 

seleção foi feita em etapas: 

 

1. Exclusão por título: foram excluídos os tópicos que indicavam já no título tratar-se 

de publicidade, divulgação de festas e bandas, download de mp3 e vídeos. 

 

2. Seleção por título: tópicos que indicavam já no nome tratarem de questões de 

identidade e internet. Porém, esta seleção não foi tão rígida, sendo algumas vezes aleatória. 

Isto porque, nas primeiras observações de exploração da comunidade, pôde ser observado que 

nem sempre a discussão suscitada rendia o esperado, e em muitos casos títulos banais traziam 

grandes discussões. Mais uma vez, ressalto que a falta de tempo e o número excessivo de 

tópicos fez com que a decisão de dar o clique inicial para explorar certos tópicos fosse 

aleatória.  

 

3. Exclusão por conteúdo: foram excluídos os tópicos que não traziam conteúdo 

interessante à pesquisa, como discussões irrelevantes, brigas, comentários de festas, 

divulgação, entre outros.  

 

4. Seleção por conteúdo: foram selecionados os tópicos que se tratavam de questões 

variadas que compõem o cenário jovem em Santa Maria e que fazem parte da construção de 

suas identidades. Discussões sobre estilos juvenis, música, usos do meio Internet, opinião 

sobre Santa Maria, definições e conceitos. 
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Dentre os observados, foram selecionados 22 tópicos de discussão para análise. Como 

forma de organização, foram divididos em quatro eixos temáticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de vida 

 

 

• Porque Santa Maria tem mais pagode que o 

Rio? 

• Tem algum EMO por aqui? 

• O que é EMO em Santa Maria? 

• EMO? Ideologia? 

• “Aqui não tem Channel” 

• Mania de alternativo 

• Será? 

 

 

 

 

 

 

Identidade Lado b 

 

• Lado B também come no Mac 

• Rejeição sumária 

• REVELAÇÃO TOTAAAAL 

• Santa Maria – Cidade Lado B 

• Santa Maria lado C 

• Alternativo a quê? 

• Política 

• Ser lado B é ficar reclamando? 

• “Aqui não tem Channel” 

 

 

Internet e Orkut 

 

 

• Você fuçou no meu Orkut 

• Rejeição sumária 

• Quem é a modelo? 

• Essa merda morreu? 

 

 

 

 

• Lado B também come no Mac 

• Santa Maria tem ou teve algo de bom? 
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Vida em SM • Onde ir? 

• Santa Maria Cidade Cultura?? 

• O que você implodiria em Santa Maria? 

 

 

Estes eixos temáticos atendem às questões principais da pesquisa. Abaixo a descrição 

de cada eixo: 

 

- Estilos de vida: tópicos que discutem certos estilos adotados pelos jovens de Santa 

Maria. Um dos centros de atenções, por sua atualidade, é o estilo EMO, o qual é bastante 

citado nas discussões. Também surgem as críticas às pessoas que gostam de pagode, música 

pop americana (os “enlatados”), como eles próprios definem, a “geração MTV”, etc. Nesta 

temática também incluem-se as festas e seus respectivos temas, quando envolvendo estilos 

e/ou tribos específicas.  

 

- Identidade Lado b: tópicos ou trechos de conversas que discutam a questão 

conceitual do “lado B”. Afinal, é primordial para os membros da comunidade defender seus 

pontos de vistas e justificá-los de forma a merecerem ser reconhecidos como parte do “lado 

B”. Mas o que é mesmo ser “lado B”? é uma pergunta que surgirá constantemente, seja em 

tópicos específicos (em que se levantam discussões semelhantes) quanto em meio a outras 

conversas, pois as conversas dentro do fórum mudam de rumo facilmente, conforme cada 

resposta de um usuário é dada.  A própria seleção feita pelo moderador, escolhendo a dedo 

quem deve ou não fazer parte da comunidade, já é um critério para a criação deste conceito, 

pois da exclusão de certas características e gostos dos candidatos a membros já nasce o perfil 

do “lado B” de Santa Maria 

 

- Vida em Santa Maria: tópicos que discutem os aspectos positivos e negativos de se 

morar na cidade, o que irá mostrar opiniões bastante divergentes. Tópicos importantes para 

questão da hipotética existência da Santa Maria “lado b”; por quem e do que se constitui essa 

“outra face” de Santa Maria, segundo os adeptos dessa idéia. 
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- Internet e Orkut: tópicos em que se discutem questões sobre o meio com o qual se 

comunicam (no caso, a Internet), por exemplo, debatendo as funções do próprio Orkut 

(significados, funcionalidade e responsabilidades do moderador). 

  

 

4.3.2 Uma aproximação: aplicação de questionário 

 

Após o levantamento dos tópicos relevantes dentro do fórum, alguns membros foram 

convidados a responder a um questionário, composto de 9 questões abertas (ver anexo F). A 

seleção dessas pessoas foi feita em duas etapas. Primeiro, foram selecionados membros 

participantes dos tópicos de discussão, com preferência aos que apareciam mais vezes nesses 

tópicos. Segundo, foram selecionados membros pela lista de participantes da comunidade, de 

forma aleatória, atentando para os que não haviam aparecido nos tópicos analisados. 

Como convite, foi enviada a seguinte mensagem via Orkut para cada um: 

 

Olá 

Sou estudante de Jornalismo na UNIFRA, e estou analisando a comunidade Santa 
Maria lado b para meu trabalho final de graduação.  

Como encontrei seu perfil na lista da comunidade, quero saber se aceita participar de 
minha pesquisa respondendo a um pequeno questionário, sendo a identificação 
opcional. 

Caso concorde, peço que retorne esse recado com seu e-mail ou msn para que eu 
possa lhe enviar as questões. Agradeço desde já e espero sua colaboração. 

  

Nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro foram enviados 65 convites para membros 

variados da comunidade. Dentre estes, 47 enviaram mensagens pelo Orkut informando seu e-

mail ou MSN; apenas 01 enviou mensagem negando a participação. Essa etapa de contato 

com os membros da comunidade foi muito interessante, pois a maioria dos que responderam à 

mensagem se mostraram muito solícitos em ajudar na pesquisa e além de se dispor a 

responder ao questionário, desejando boa sorte, alguns se desculpando pela demora, entre 

outras coisas. Aqui reproduzo alguns trechos:  

 

Fabio:  
se for te ajudar, bleza !!! 
meu msn é  xxxxxxxx@hotmail.com 
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FeЯnando:  
oie 
posso responder sim 
xxxxxxxx@gmail.com é o Email e MSN 
boa sorte com a TFG 

 

Katharine:  
Sobre o questionário sobre a SM Lado B, respondo sim, sem problemas 
xxxxxxxx@gmail.com 
Um abraço 

 

Thaise:  
carol, no hotmail deu falha do antivírus e dai n dá pra abrir o arquivo, mtas vezes dá 
isso com o meu hotmail. eu tinha esquecidooo, manda pro meu do yahoo que daí é 
garantido que dá pra abrir: xxxxxxx@yahoo.com.br 
Bjoss. :* 

 

FeЯnando:  
já tá respondido e enviado! 
não precisa agradecê, fico feliz em ajudar ;) 
beijo 

 

Tiago:  
por mim tudo bem não so muito ativo na comunidade embora concorde com a 
descrição dela... 
meu msn: xxxxxxxx@msn.com 

 

Augusto:  
Olá, Carol. 
Olha, eu não sou ativo na comunidade, não. Mas se isso não for problema, meu e-
mail e meu msn tão no meu perfil. 
Abraço. 

 

Luiza:  
Aceito sim, vai ser um prazer ajudar, meu e-mail é: xxxxxxxx@hotmail.com ^^ 

 

um:  
enviado! avise qualquer coisa. 
abraço e boa sorte novamente. 

 

Henrique:  
oi 
dá pra mandar de novo pra esse aqui? 
xxxxxxxx@hotmail.com 
não chegou no da ufsm, e o outro não funciona mais 
valeu 

 

Raphael:  
ok! 
já recebi... dei uma lida mas pretendo responder ela ao longo dessa semana, pois não 
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estou em santa maria no momento e o acesso ao pc é mais restrito... até que dia você 
precisa do questionário? 

 

Fabricio:  
respondendo a teu convite, aceito responder o questionário(SM lado B) 
(...se ainda precisares) 

 

Porém, apesar de muitos colaboradores, desses 47 que enviaram o endereço eletrônico 

para envio do questionário, apenas 23 retornaram com o arquivo respondido.  

 

4.3.3 Entrevista com o moderador  

 

O próximo passo da pesquisa foi uma entrevista presencial com o moderador da 

comunidade, Wandeclayt. Entrevistar o moderador da comunidade Santa Maria Lado B serviu 

para sanar algumas dúvidas básicas e conceituais, principalmente para transpor a barreira da 

tela, do diálogo mediado pelo computador, no qual se tem mais tempo para pensar, revisar e 

retocar cada resposta antes de seu envio ao entrevistador. Já no contato direto, cara a cara, 

obtém-se maior espontaneidade, e as respostas não vêm apenas com a fala, mas também nos 

gestos, nos olhares e nos silêncios. Ainda mais, enriquece o estudo pela observação do sujeito, 

seus trejeitos, modo de falar (sotaque, gírias) e de vestir – elementos que compõem o “estilo” 

de ser da pessoa. 

Minha decisão foi por uma entrevista semi-estruturada, com algumas questões 

essenciais pré-formuladas, porém com roteiro aberto a novas questões que poderiam surgir 

durante a conversa (ver roteiro no anexo G). 

O primeiro contato com Wandeclayt foi feito através de mensagem do Orkut, após por 

e-mails, e o encontro combinado por telefone. A entrevista aconteceu num café do centro da 

cidade, e durou cerca de uma hora. O entrevistado mostrou-se muito solícito e atencioso, 

respondendo a todas as questões com clareza. 
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5 POR DENTRO DA COMUNIDADE – ANÁLISE E DISCUSSÕES  

 

5.1 Construção da Santa Maria lado b: debates, cooperação, desavenças e intervenções 

nos tópicos do fórum 

 

 A análise dos tópicos do fórum de discussão da comunidade Santa Maria lado b foi 

dividida em quatro grandes eixos temáticos, alguns destes podendo possuir subdivisões, tais 

como apresentado a seguir. Esses eixos são baseados nas principais questões e debates que 

aparecem no fórum de discussão da comunidade Santa Maria lado b. 

 Por vezes houve dificuldade nesta divisão temática, pois os quatro assuntos estão 

permanentemente inter-relacionados, misturando-se uns aos outros. Porém, por questões de 

organização tanto da análise quanto da apresentação de seus resultados, a classificação dos 

tópicos fez-se necessária. 

 A análise foi feita a partir de trechos das conversas entre os membros da comunidade, 

estas retiradas do fórum de discussão. A autoria desses trechos não é identificada nos 

exemplos; apenas indico quando a mensagem foi postada em anonimato.  

 

5.1.1 Estilos de vida 

 
Tem os que tentam negar a máxima aderindo ao estilinho "não me importo com 
nada". 
Tem os que se vestem feito corvos e se deixam sujar como porcos.  
Tem os que assumem posturas do tipo "tenho grana sou inteligente e gatinho, n me  
julguem por isso"  
Tem também os "eu n me importo com a opinião alheia" 
Tem de T.U.D.O que é tipo de gente se comportando de maneira bizarra para se 
salientar no meio da multidão que acaba por ser um amontoado de gente tentando 
ver quem pula mais alto.  
Mas no fim é tudo a mesma paçoca.  
Desistam.24   

 

 Diversas vezes o assunto estilos musicais25 e de vida surge nos debates da 

comunidade. Como não poderia deixar de ser, pois esses estilos fazem parte da construção do 

lado b, seja como referência da identidade alternativa como oposta a ela. A identificação ou 

não com tais estilos serve para afirmar ou impor uma identidade. A identidade lado b, como 

                                                 
24 Os trechos retirados dos tópicos são reproduzidos aqui tal qual grafados pelos membros da comunidade.  
 
25 Ver no anexo H imagens de algumas das bandas referidas pelos membros.   
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qualquer outra identidade, é construída assim, a partir de elementos de identificação e outros 

de repulsa.   

 
como é lado B chingar pagodeiros, vamos xingar emo tbm? E sertanejo? Á é nao 
esquece do forró...  
xingar esses estilos tá IN... ¬¬ 
To pensando em fazer uma banda de pagode-emo-dance, alguém ta afim?   

 

 Abaixo seguem dois dos estilos mais citados pelos membros da comunidade. 

Importante atentar para o fato de que vários outros estilos aparecerão em meio aos debates dos 

estilos selecionados, não sendo estes menos relevantes. Porém, a seleção foi feita pela 

quantidade de material e maior riqueza de discussões em torno de um e de outro. A análise e 

reflexão desses estilos apontam para a própria reflexão dos termos alternativo e lado b.  

 
 

Emo 

 A discussão sobre o estilo começou pautada pela mídia local. Isso porque a questão “O 

que é EMO em Santa Maria?” foi levantada por um repórter de jornal local a fim de produzir 

uma reportagem26 sobre o assunto, a qual foi publicada posteriormente, mostrando jovens que 

se auto-definem emo27, exibindo roupas, acessórios e bandas que para eles constituem 

realmente o estilo emo. Os membros da comunidade se puseram a debater o estilo, tentar 

encontrar um conceito, buscar suas origens (a existência ou não delas) e o que é hoje na 

cidade. Uma das dúvidas do repórter era sobre a existência de uma cena emo na cidade, ou 

seja, será que o que se vê nas ruas de Santa Maria é realmente emo? Ainda dentro do mesmo 

tópico, ele revela ter esperado que os “emos” aparecessem na conversa, porém isso não 

ocorreu, pois a maioria dos membros participantes nos tópicos de discussão se mostra 

contrária ao estilo emo, ao menos em seus argumentos.  

Exemplo de depoimento sobre a questão emo – a tentativa de uma definição e ao 

mesmo tempo um posicionamento:  

 
olha,não que o pessoal não saca 
eu acho que talvez ate seja um pouco de preguiça 

                                                 
26 Jornal Diário de Santa Maria; reportagem publicada na edição dos dias 20/21 de maio de 2006 no caderno 
MIX.  
 
27 Emo (abreviação do inglês emotional hardcore) é um gênero de música surgido no começo da década de 80 
nos Estados Unidos. O termo foi originalmente dado às bandas do cenário punk de Washington, DC que 
compunham num lirismo mais emotivo que o normal. A origem do termo é incerta; atribui-se ao estilo 
influências de punk rock, screamo, hardcore, post-punk, garage rock, no wave.  
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de correr atrás sobre esse tal de termo "emo"muitas pessoas acabam tendo tal 
preconceito pelo que a mídia expõe sobre o assunto,toda a repercussão  
que se tem sobre isso é muito confusa e distorcida 
por exemplo,esses tempos saiu aquela matéria no fantástico sobre EMO 
dizendo que CPM2228 e Fresno29 eram bandas emo e falando sobre estilo também 
cinto de tachinha,munhequeiras,dadinhos pegando fogo,tênis vans... 
muito desses acessórios que a mídia diz ser dos emos,vem de outros estilos 
cultuados muito antes de alguém  
falar em emo,emotivo,emocional,emocionante 
sinto de tachinha vem do punk, munhequeiras algum pessoal que pratica esporte usa 
metaleiros usam,alguns rockers, 
o tênis vans é sk8!!! 
já a questão de som,essas bandas que estão na moda my chemical romance30,simple 
plan31,cmp22,for fun32,tem muito marketing em cima disso até o próprio green day33 
que era uma banda de punk rock ta aderindo a moda esse negocio de maquiagem no 
olho secos e molhados34 e kiss35(bem antes por favor,e bem melhor) e esse negocio 
de ser depressivo,ta ali no goth36 80...que não precisa ser citado  
eu acho da minha humilde opinião que esse negocio que estão falando por ae é 
apenas mais um lance momentâneo é muita coisa misturada que cai na boca do povo 
e vira o que vira ou seja é apenas mais uma subdivisão do mundo moderno   

 

Ao longo do debate, eles compartilham perfis entre si e fazem comentários. No Orkut, 

é possível acessar o perfil de qualquer pessoa que faça parte da rede; não há restrições quanto 

                                                 
 
28 CPM 22 é uma banda paulistana de Hardcore / Hardcore melódico, criada em 1995. 
 
29 Fresno é uma banda porto-alegrense independente de rock alternativo, criada em 1999. 
 
30 My Chemical Romance é uma banda estadunidense de rock formada em 2001 em Nova Jérsei. O estilo 
musical da banda é muito debatido, mas de modo geral são misturados elementos de vários estilos, como punk 
rock e rock alternativo. Os integrantes da banda citam que inspiram-se em filmes, especialmente os de terror, 
para compor e para apresentar-se ao vivo. 
 
31 Simple Plan é uma banda pop-punk canadense formada no ano de 1995, em Montreal.  
 
32 For Fun é uma banca punk carioca especializada em performances cover. 
 
33 Green Day é uma banda de Punk Rock norte-americana criada em 1991.  
 
34 Secos & Molhados é um conjunto musical brasileiro, criado em 1971, que se tornou um ícone do glam rock. O 
estilo foi marcado pelos trajes e performances com muitos cílios postiços, purpurinas, saltos altos, batons, 
lantejoulas, paetês e trajes elétricos dos cantores.  
 
35 KISS é uma banda de hard rock/glam rock dos Estados Unidos, formada em Nova York em 1973. Constitui 
um dos maiores impactos culturais da década de 1970, valendo-se de roupas e sobretudo maquiagem. 

36 O rock gótico é um subgênero do rock fundado essencialmente na atmosfera melancólica da geração pós-punk 
e na estética da então emergente música gótica. Maiores representantes do estilo são as bandas Sisters Of Mercy, 
Ghost Dance e Fields Of Nephilim.O termo é muitas vezes utilizado para definir todo o espectro da música 
gótica da década de 1980, incluindo bandas tradicionalmente associadas à outros estilos como deathrock, punk e 
pós-punk, por exemplo Bauhaus, Siouxsie And The Banshees, Christian Death, Alien Sex Fiend, 45 Grave e  

Xmal Deutschland. Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre - disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
P%C3%A1gina_principal>. Acesso em: 10 de novembro de 2006.  
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à visualização. Copiando-se o endereço que aparece no navegador de Internet pode-se 

compartilhar essas páginas, como é o que ocorre aqui: 

 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=XXXXXX 37 
isso que dizem ser Emo, pra mim é só um guri feio e imbecil confuso com sua 
sexualidade que escuta músicas 
com letras 'sentimentais'   

 

Em meio a tantos argumentos sobre o que foi e o que é hoje emo, não só neste tópico 

mas também em vários outros, alguns membros levantam a questão dos estilos juvenis. Será 

que, ao ver uma pessoa com uma lista de acessórios considerados emo, poderemos ter certeza 

de que a mesma assim se julga? Ou será que se perde um pouco da noção de liberdade de 

escolha, seja do que vestir ou ouvir, em meio a tantos estilos que hoje em dia são difundidos 

pelos meios de comunicação? No caso específico emo, pode-se falar de um estilo “atual”, 

considerando-se que é motivo para pauta nos jornais, revistas, rádio, televisão e Internet.  

Por atingir certa popularidade diante do público em geral, que há pouco tempo nunca 

havia ouvido falar sobre o estilo, é que seu conceito e origem acaba por ser tão polêmico. Há 

os adeptos às inovações, à renovação dos conceitos conforme o passar do tempo. Mas se 

tratando de música e estilos, no caso da comunidade Santa Maria lado b, as pessoas ainda 

procuram defender os pioneiros, ou seja, as “raízes” do estilo, seja emo ou qualquer outro, 

buscando sua essência na época em que foi criado e em estilos anteriores que serviram de 

inspiração para seus criadores. O que para eles é muito mais verdadeiro do que qualquer 

“invenção” da mídia atual, apesar de que essa “essência” e essa “origem” sejam mitológicas, 

pois essas identidades são identidades inventadas, fabricadas por uma mistura de elementos.  

Como saber ao certo quem foi o primeiro emo, enquanto o termo é uma designação 

para algo que tecnicamente já existia? Desde a música, que é derivada de estilos anteriores, 

até a personificação do estilo. Depois, alguém descobre tudo isso, reúne todos os elementos e 

cria um nome que atenda à necessidade de classificação - e nasce o estilo. E apesar de 

classificados e catalogados - são tão variados os estilos e tendências musicais que até mesmo 

os especialistas estão à mercê de confusão – nem mesmo as bandas chegam a um consenso de 

seu exato “estilo”; nem sempre concordam com quem os classifica. O mesmo para o público 

que consome e vivencia esses estilos.   

 
Green day é punk? 
Sid Vicious38 se revira no caixão nesse momento....  (...) 

                                                 
37 Endereço modificado para proteger a identidade do proprietário do perfil referido.  
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se eu gosto de reggae eu preciso ter rastafari, fumar maconha e morar na praia??? 
bullshit 
todo rótulo eh uma merda, as pessoas já até se perderam em tanta merda que falam 
sobre emos e afins.   

 
Olha se aquele menino citado ai se intitula como Emo legal pra ele ou problema 
dele, todo mundo*em uma certa fase da vida* busca um grupo pra se incluir,e 
muitas vezes nem sequer sabe o que significa ser aquilo que se intitula. Acho que 
isso ta ligado a uma busca de identidade e até a pessoa encontrar a sua própria, como 
indivíduo, ela busca uma em comum como um grupo, que muitas vezes tem conexão 
com um estilo musical. Se algúem quer se rotular como EMO, Punk, Metaleiro, 
Pagodeiro ou seja lá o que for a escolha é dele, afinal quem somos nos para definir o 
que uma pessoa é?   

 

O estilo emo, de uma maneira geral, é tratado de uma forma preconceituosa dentro da 

comunidade. Em alguns momentos é associado com a opção sexual do indivíduo – porque 

uma das características que compõem o visual emo é o uso de maquiagem, mesmo pelos 

homens.  Como se pode ver nos trechos:  

 
Agora tudo é emo mesmo.O termo perdeu o sentido faz tempo, do ´emotional 
hardcore`, que era hardcore39 mesmo, pra pop punk40, hardcore melódico meio 
fresco e até pop rock41..  e mais, de um emo que era só música pra um movimento, 
que tem atitudes definidas, vestuário e blá blá blá, tudo meio exagerado pra maioria.  
Em Santa Maria, como em outros lugares, é chingamento mesmo, aliás atire a 
primeira pedra quem nunca falou que alguém é emo no sentido pejorativo..  

 
Academia Santa Mariense de Emo. 
já tem?   

 
"e quem sabe ainda vai ter vergonha de ter andado com maquiagem, chapinha e 
badulaques por ae." Pô tomara né! 
Ou decidam logo o que são (sexualmente) ou parem de tentar ser homens vestidos 
de mulher! 
Tem banda em SM que só falta ganhar patrocínio da loreal ou de alguma outra 
empresa de xampu   

 
Ser "emo" virou moda, acredito que os "emo's" de Santa Maria tão mais nessa pelo 
estilo de vestir, pela indecisão sexual (ou sei lá, e tambem nada contra, cada um faz 
o que quer), do que o som "emocore" propriamente dito, garanto que a maioria desse 
povo conhece só as bandas que estão sendo "vomitadas" pela mtv42(e olhe lá!). 

                                                                                                                                                         
 
38 Integrante da banda punk dos anos 70 Sex Pistols.  
 
39 Estilo de punk rock caracterizado por tempos extremamente acelerados, canções curtas, letras baseadas no 
protesto político e social, revolta e frustrações individuais, cantadas de forma agressiva. 
 
40 Pop punk ou punk pop é o termo usado para designar um gênero de punk rock. As bandas que geralmente 
recebem este rótulo se baseiam na fórmula musical do punk apresentado por uma série de bandas, como 
Ramones, The Clash e Dead Kennedys, consideradas como umas das bandas pioneiras do verdadeiro punk rock. 
Entretando, o pop punk segue um estilo mais emocional e com temas mais adolescentes. 
 
41 O Pop rock é uma variação do estilo musical conhecido como rock. O termo Pop rock, significa : Popular 
Rock, em inglês. Portanto pode ser definido como o Rock'n Roll Popular. 
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Antigamente a onda não era ser grunge43? Ou ainda... mais antigamente, não era ser 
headbanger44 e curtir bandas trash45? 
Daqui uns dias essa fase passa, vão ficar os autênticos,que gostam da música, do 
estilo de se vestir (incluindo ae todos adornos, inclusive maquiagem), e vai ter muito 
marmanjo que vai abandonar isso, e quem sabe ainda vai ter vergonha de ter andado 
com maquiagem, chapinha e badulaques por ae. 
*Eu não gosto de emocore.  

 

 Um estilo musical pode ser considerado um estilo de vida no momento em que a 

pessoa, ao identificar-se com certo estilo, passa a considerá-lo como uma das formas mais 

importantes de expressar sua identidade. Para isso, apropria-se de padrões comportamentais e 

ícones que possam ser facilmente relacionadas com esse estilo pelo qual se sente atraído. Não 

se trata de um processo automático; o indivíduo vai gradativamente adotando estes símbolos e 

adaptando-os conforme suas referências de tempo, espaço e de si mesmo.  

 
Esses dias eu vi uma emo no onibus, com lacinho no cabelo, franjinha e essa coisas 
que dizem ser de emo, pra mim ela até poderia se passar por qualquer outro rotulo, 
mas na mochila dela tava escrito bem grande EMO, ela mesmo se dizia emo, enfim.. 
emo é abreviação de 'emotional hardcore', o que pra mim não significa musica ruim, 
só que se tornou essa moda, entao as menininhas e os meninos cortam o cabelo de 
uma maneira, usam bonés de lado, cintos, fivelas, laços no cabelo para ser aceito, só 
que eles escutam cpm22, fresno, my chemical romance que é uma droga,, e essas 
bandas falam de romance, com as letras idiotinhas, dai eles choram, e se dizem emo.   

 

 O apelo visual é um ponto forte em qualquer estilo musical. Porém, é muito difícil 

definir quem é ou não emo apenas pela maneira como se veste, afinal, as roupas e acessórios 

                                                                                                                                                         
42 MTV (Music Television, Televisão de Música), canal de televisão de origem norte-americana com versão 
nacional. Caracterizada pela veiculação de shows, videoclipes e programas especializados, é um ponto de 
encontro para diferentes materiais destinados a adolescentes e jovens.  
 
43 Grunge (às vezes chamado de Seattle Sound, ou Som de Seattle) é um gênero musical de raízes da música 
independente (indie), que se tornou comercialmente bem-sucedido, como sendo uma "ramificação" de 
hardcore/punk, thrash metal, hard rock e rock alternativo no final dos anos 1980 e começo dos 90. O grunge é 
considerado não apenas um estilo musical, mas também um estilo de vida. Calça rasgada, jeito largado, camisas 
de flanela quadriculadas, tênis all star - era como se apresentavam os jovens no início da década de 90, sendo 
esta a imagem até hoje associada ao movimento. Como representantes, as bandas Nirvana, Pearl Jam, Alice in 
Chains, Soundgarden, entre outras.   
 
44 Headbanging é um tipo de dança que consiste em movimentar violentamente a cabeça no ritmo da música, 
mas comunmente, heavy metal. É mais visualmente efetivo quando a pessoa que vai estar headbanging possui 
cabelo comprido. Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre - disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Headbanging>. Acesso em: 10 de novembro de 2006.  
 
45 Trash é uma estética originalmente associada ao cinema – a definição é discutível, mas em geral tratam-se de 
filmes de baixo custo; do gênero terror; ou ainda de produções amadoras e materiais domésticos -, porém pode 
ser usada em qualquer gênero. Musicalmente, pode ser associado ao Thrash metal, uma subdivisão do heavy 
metal muitas vezes chamado errôneamente (ou propositalmente) de trash metal. Algumas das bandas mais 
influentes do estilo são Anthrax, Megadeth, Metallica, Pantera, Kreator, Destruction, Overkill, Slayer, e 
Testament.  
 



 51 

associados ao estilo musical emo também caracterizam outros estilos. Se formos buscar cada 

elemento em sua origem, o emo seria uma fusão de elementos variados provenientes de vários 

estilos: cintos de tachinha do punk; maquiagem pesada, buscando caracterizar a melancolia do 

gótico; munhequeiras, bonés e piercings inspirados no new metal; como peculiaridade, 

acessórios infantis, como ursinhos e desenhos animados. Por essa razão, pessoas que sequer 

escutam músicas emo podem ser identificadas como tal.  

 Provavelmente, ninguém será punk ou emo ou indie – até porque essas identidades 

também estão em constante transformação - para o resto da vida. São identidades que se 

assumem em certa época da vida, de acordo com tendências atuais ou, ao contrário, de 

encontro a essas tendências. E essas identidades acabam se mostrando frágeis no momento em 

que são extremamente mutáveis. Para elas, nem uma definição concreta existe. Cada um vê e 

a vive a seu modo, emprestando-lhes suas experiências pessoais. Um estilo de vida é 

totalmente optativo. É preciso escolher algum, mas não precisa ser eterno. Ora se vive como 

punk, ora se vive como gótico. Ora se curte rock psicodélico, ora embarcam na onda 

progressiva. Assim como a evolução da tecnologia, que muda as coisas e suas formas de 

lugar, também são os seres humanos, em constante movimento, de idéias e de ações. E quem 

é capaz de julgar quem muda, ou quem decide assumir tal identidade apenas por um tempo? 

 Na comunidade Santa Maria lado b, observamos jovens, de várias origens, idades, 

profissões, em busca de uma identidade em comum, mas que nem sempre corresponde a um 

estilo de vida em comum. Como o próprio conceito de “lado b” é discutível, pois para ele 

surgem várias interpretações, não será apenas o texto descritivo da comunidade, feita por seu 

moderador, que irá fazer com que todos entendam e encaixem-se numa definição única a 

ponto de criar um grupo homogêneo. 

 

Indie 

 

Assim como o Channel nº1 é melhor do que o Channel nº5, festinhas na casa de 
amigos é o que há! 
 O que é "lado B" e quem é "lado B", em Santa Maria? Vestir roupas legais, ouvir 
um som legal, andar com  
pessoas legais?... Nossa, Deus queira que não... Tópico dedicado a pessoas que não 
se consideram legais,  
que acreditam que Macondo46 pertença - apenas - à história de um bom livro, que 
não possuem pensamentos  

                                                 
46 Macondo Bar, localizado no centro de Santa Maria.   
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sublimes quando escutam bandinhas indie e - principalmente - acham que o melhor 
é ficar em casa... bebendo.  (tópico anônimo) 
 

Isso!!! Boa idéia... 
vamos usar a nossa seriedade para discutir sobre calças xadrez, novas bandas 
britânicas e sobre e-zines  
indieOTAS. 
ah... me poupe né?!!   
 

Uma vez que a civilidade britânica impera nesta comunidade  
e que muitos(as) aspiram sair da selvageria indígena desta terra que arde sob o sol, 
não acho que nenhuma briga, tumulto, descortesia ou barraco possa acontecer... 
Sigam meu exemplo. 
Ass: Noel Gallagher47.   
 
Vem pra INDIElandia você tambem...vem! (tópico anônimo) 
 

 Outro estilo bastante lembrado na comunidade é o indie. Vale aqui um pequeno 

resumo do termo que se popularizou a partir da metade da década de 90. Originalmente, indie 

rock (ou rock independente) é uma designação para caracterizar bandas48 que iniciam sua 

carreira através de gravadoras de pequeno porte, sendo que algumas delas, ao alcançar o 

sucesso e reconhecimento do público, migram para grandes gravadoras. Na maioria dos casos, 

apesar de grande repercussão na mídia essas bandas continuam a ser consideradas “ bandas 

alternativas” - desde que sua identidade sonora seja mantida. Com forte influência dos anos 

60, o estilo indie assume certo ar conservador, retrô. Paletós, blazers, xadrez, skinny jeans, 

entre outros fazem a composição de um estilo social levementente desorganizado dessas 

bandas que florescem, em sua maioria, nas universidades inglesas. Usualmente as letras das 

canções falam dos conflitos da juventude contemporânea, problemas de adaptação à 

sociedade, relacionamentos e cotidiano.  

Há algo de estranho no ar. Seres estranhos que atendem pela alcunha de "indies" 
estão dominando nossa aldeia. 
 Ninguém sabe como essas criaturas de tênis All Star49 e calça xadrez se 
reproduzem, mas é fato sabido que elas  
se proliferam mais do Gremlins em dia de chuva. Se você encontrar alguns desse 
tipo de criatura, evite falar mal do "Los Hermanos50", pois essas estranhas formas de 

                                                 
47 Integrante da banda inglesa Oasis, inicialmente enquadrada no estilo rock alternativo, hoje é um dos ícones do 
britpop (abreviação de British Pop).  
 
48 Alguns exemplos de bandas consideradas indie: Oasis, Blur, Placebo,The Strokes, Radiohead,White Stripes, 
Arctic Monkeys, The Killers, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, Bloc Party. Algumas, como Oasis e Blur, após 
alcançarem sucesso de mídia e público passam a ser inseridas no círculo do chamado britpop.   
 
49 Os tênis All Star foram criados em 1917 como um tênis profissional para basquete. Desde os anos 70 seu uso 
foi incorporado por bandas de rock, porém alcançou seu auge nos anos 80, tornando-se mais um na lista dos 
ícones da “década perdida”. Continua popular até os dias de hoje.  
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vida podem reagir com um certo grau de violência, também evite discutir com esses 
"indie" assuntos como arte, pós-modernidade e o último CD do Radiohead51, pois 
esses tais "indie" já afirmam saber de tudo (e mais um pouco). 
Recentemente os cientistas descobriram o local onde os "indies" habitam, mas 
curiosamente os cientistas  
os cientistas não falam, eles "apenas apontam com o dedo52." (tópico anônimo) 
 

 Nesse caso, vale refletir sobre o uso do termo “alternativo”. Enquanto os membros da 

comunidade falam em alternativo como uma forma de se opôr ao apelo comercial e à 

modismos, eis no estilo indie uma contradição. Com isso, o significado da denominação 

alternativo mudou de sua forma original, uma contra-cultura, para uma cultura 

comercialmente bem sucedida e apelativa ao grande público, enquanto o termo indie rock 

passou a denominar bandas e gêneros que permaneceram na cena underground. Por esse 

exemplo, que pode ser aplicado a outros casos, percebe-se como a identidade alternativa é 

relacional e complexa, sendo muito difícil encontrar-lhe uma definição coerente que atenda às 

suas várias facetas. Não raro o termo “alternativo” é usado apenas por falta de outra 

designação para algum produto, seja de qual natureza for.  

 

5.1.2 Identidade lado b 

 

Alternativo, a quê?  

 

Voces só ouvem bandas de rótulos norte-americanos, fazem uma grande divisao de 
rotulos entre coisas iguais,  
usam as roupinhas do pessoal da mtv dos eua e da europa, soh oq fazem é copiar,  
e acham q isso eh alternativo? 
(post anônimo) 

 

O conceito do alternativo ou mesmo do que é ser “lado b” está longe de ser um 

conceito fechado; pelo contrário, sua definição está em constante construção, e as discussões 

que envolvem esta conceituação são caracterizadas por um clima tenso, de opiniões 

heterogêneas e em sua maioria contraditórias. Nos tópicos selecionados para a análise, e 

também em outros que não constam aqui, a questão conceitual é freqüente, mesmo quando 

esta não é a proposta inicial. Por exemplo, existem tópicos específicos para abrir discussões 

                                                                                                                                                         
50 Los Hermanos é uma banda de rock do Rio de Janeiro, que mistura indie rock com elementos da música 
brasileira como o samba e a MPB. 
 
51 Radiohead é uma banda inglesa de rock alternativo (ou indie rock) formada no final dos anos 80.  
 
52 Referência à frase pintada na parede externa do bar Macondo “não fale, apenas aponte com o dedo”.  
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de conceito como “Alternativo a quê?”; “Santa “Maria – Cidade lado B”;” Ser lado B é ficar 

reclamando?”. Como estes, existem outros que iniciam a conversa a partir de assuntos 

diversos, e acabam entrando na questão identitária. Ao mesmo tempo, a situação inversa 

ocorre.  

Talvez uma tentativa remota de buscar a “essência” do lado b, os membros discutem 

uma hipotética popularização desse conceito. Será a identidade “lado b” também uma 

“moda”, algo a ser copiado?  

 

Tbm ta ficando na moda, acho que estou vendo mais pessoas lado B em santa maria 
do que os chamados  
playboys, ou pagodeiros ou EmoCores. Ou seja, Lado B tá virando Lado A, ta 
virando tudo a msm coisa, uma  
prova disso é tu pegar profile de garotinhas no orkut... o clássico 
Music: Rock n roll blah blah blah, tudo menos pagode sertanejo e emo.  
Cópia da Cópia da Cópia, a personalidade ta morrendo e isso ta me enojando, ta me 
dando vontade de cair fora  
dessa... Poucos se salvam   

 
Lado B hoje em dia é o Lado D, B do disco 2 ¬¬ 

 
a essência lado B é estar no lado B !!   
  
 

O que se observa é que o termo “alternativo” muitas vezes é usado como sinônimo de 

“diferente”. Esse é um dos pontos de divergência e que novamente impede um consenso 

acerca do que é “lado b”, pois a concepção do “diferente” parte de uma construção pessoal 

que depende dos princípios e referências de cada pessoa, em particular.  

 
Sabe qual é o problema?  
Todo mundo é igual em um ponto: 
Todo mundo quer ser diferente de todo mundo.  
   
qto ao q é ser lado b 
bem, pra mim tem dos sentidos 
- um é o outro lado do vinil, q não o a. 
- agora na vida real, lado b a gente descobre ali na invasão, no lixão da caturrita, no 
km3. esse povo sim está à  
margem na sociedade, como as músicas menos quistas por uma banda estavam no 
lado b dos seus discos. 
qto a nós? bem, estamos aqui, brincando de ser isto ou aquilo, finjindo ser sujinho 
com pomada cara no cabelo.  
mas q mal há nisso, não é mesmo?   

 

Canclini define o mundo em que vivemos como “intercultural e globalizado” (2005), 

em que as diferenças existem e os diferentes são o que são, em relações de negociações, 

conflitos e empréstimos recíprocos. Algo como “o grupo lado b de Santa Maria” seria difícil 

de imaginar, no momento em que muitas pessoas que são consideradas “lado b” não se 
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consideram assim, e vice-versa. Quantas pessoas tiveram sua solicitação “sumariamente 

rejeitada” pelo moderador, por este não as considerar suficientemente “lado B” para da 

comunidade fazerem parte? Se é assim, o que será que leva essas pessoas que não estão na 

comunidade se considerarem “lado b” e desejarem fazer parte desse grupo de discussão e 

interação virtual? E o que significa para todas elas, incluídas e excluídas, ter exibido em seu 

perfil do Orkut seus gostos musicais, estilos de vida e, para completar, fotos que comprovem 

tudo que dizem em sua auto-descrição?  

Dessa forma, questionando, argumentado e contra-argumentando, nas mensagens do 

fórum percebe-se a constante construção de um discurso pedagógico sobre o que é ser lado b, 

quem pode e quem não pode se enquadrar no perfil.  

 

Identidade, diferença e consumo 

 

Segundo Woodward (2000), as identidades adquirem sentido por meio da linguagem e 

dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas. Ou seja, as pessoas supostamente 

“pertencem” a um grupo porque as mesmas se vêem como tal, acreditam fazer parte desse 

grupo, por uma combinação de fatores que as faz pensar assim. A identidade se constrói 

também pelo sentimento de vinculação ou uma identificação a um grupo, a uma coletividade 

imaginária. A identidade é sempre uma concessão, uma negociação entre uma “auto-

identidade” definida por si mesmo e uma “hetero-identidade” ou uma “exo-identidade” 

definida pelos outros (SIMON, 1979 apud CUCHE, 2002, p. 184).    

A identidade é relacional. A identidade do “alternativo” depende, para existir, de algo 

fora dela; de outra identidade, algo que ela não é, que dela difere, mas ao mesmo tempo 

fornece condições para que ela exista. A diferença é sustentada pela exclusão, e da diferença 

surge a identidade. Segundo Hall (2000), assim com a identidade depende da diferença, a 

diferença depende da identidade. Da mesma forma, a identificação acompanha a 

diferenciação. 

 
que loja que é boa afinal ?  
QUE LOJA QUE VCS QUEREM ? 
loja é tudo igual, é só consumo... 
se alguem quer uma loja que nao tenha em sm, aí sim que eh mais 
boyzinho/patricinha ainda.  
pra que + loja... ???????!!??!? 
todo mundo aqui tem o que vestir, querer roupas "exclusivas" é a mesma coisa que ir 
na mercamodas e  
gastar 300 reais numa calça, é o mesmo pensamento. 
o lance é joga tudo pro alto e ja era, quem ratiá, baila na curva e tchau.   
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Loja é tudo igual mesmo, é consumo e pronto. 
Eu apenas me visto do jeito que eu quero, do jeito que me sinto bem e pronto e 
compro roupa onde acho algo  
que me interessa. Deixem que olhem..que nao olhem. 

 
Discurso anti consumo não! Então quem compra uma roupa é boy/paty? Kicked!   

 

Existe uma associação entre a identidade da pessoa e os produtos que ela usa, como 

veste ou como fala. No caso da comunidade, observa-se dentro dos tópicos de discussão que 

são excluídos certos estilos e gostos pessoais do mundo “alternativo”. Por exemplo, quem 

gosta de pagode ou música sertaneja é “brega”, quem usa pulseira com tachinhas e tênis 

xadrez é emo, quem usa roupas de grife e salto alto é “patricinha”, assim como quem se define 

como “eclético” em seu perfil do Orkut, declarando gostar de grupos e/ou cantores “da 

moda”, é “sumariamente rejeitado” da comunidade, por não se tratar de um perfil 

suficientemente “lado b”. Esse tipo de julgamento ocorre em qualquer situação, seja dos 

alternativos versus os “não-alternativos” quanto dos “normais” em relação aos “diferentes”.  

 

pq é só tu sair de casa  
"diferente" q todo mundo te olha na rua... tipo, qdo saio com minha calça escrita 
todo mundo fica me olhando...:P 
 
Bom... na minha opinião, andar bem vestido nao significa ser boy/paty,eu ando do 
jeito que eu quero,do meu estilo próprio,do jeito que me sinto bem,mas as pessoas 
daqui nao entendem isso!Andar com correntes no pescoço e nas roupas, é coisa de 
marginal pra mtas pessoas!Pra poder conseguir um emprego,tive que tirar meu 
Piercing na sobrancelha!Acho isso ridículo!Sei que não é só aqui que acontece 
isso,mas aqui as pessoas tem a mania de querer cuidar mais dos outros do que de si 
próprias!Porque cada um não cuida do seu nariz e deixa as outras pessoas viverem 
como quiserem? Ninguém manda em ninguém... 

 

O alternativo existe em oposição ao comum (segundo a visão dos que se consideram 

alternativos), ao “que todo mundo ouve” ou usa, à cultura “pop”. A construção da identidade 

“alternativa”, “lado B” é algo simbólico, que depende da identificação com uma série de 

objetos/gostos/estilos associados ao underground e ao “diferente”. Porém isso se torna 

relativo no momento em que pensamos a situação oposta: se um grupo de pessoas se 

considera “alternativo”, estando para tal dentro de certas regras conceituais, então são 

semelhantes entre si, formando um grupo de certa forma homogêneo em seus aspectos. E 

quem está fora dele, é diferente dele, sendo assim “alternativo” a ele. Fala-se dentro da 

comunidade de um grupo de excluídos que seria o “lado C” da comunidade. Isto porque são 

criticados por atitudes como gostar de música nativista – porque a construção do alternativo 
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também se daria pela negação às tradições e/ou instituições tradicionais - ou comer no Mc 

Donald´s – visto como símbolo da cultura globalizada de consumo.  

 

gostar de musica e cultura alternativa nao obriga ninguem a ter de comer cachorro 
quente em trailers onde o vendedor com a mesma mão prepara seu lanche, coça o 
saco e recebe seu dinheiro (nao necessariamente nessa ordem). 
pois nao é que estava eu me refestelando com meu McTasty e tendo que ouvir 
gracejos sobre o fato da santa maria lado b estar comendo no PatoDonalds???  
Vao ter que inventar um McDonalds pintado de preto (ou de verde, como o bar da 
floriano) pra gente poder ir la sossegado?   

 
Já sei...  
Deviam abrir Mc-alternativo heheh 24hrs aii não haveria isso td :P e poderiamos 
comer em paz ;P   
    
acho que eu estava saindo do show do Front 242 em sao Paulo, ou coisa que o 
valha... E me chamaram pra comer um Mac Gotico... e fiquei sem entender nada. 
Chegando la vi que era um Mac Donalds 24 horas... e que as caixinhas dos 
sanduiches na madrugada eram pretas!   
   
mas q bahh!!  
nossaaa que alternativo hehehehe ;P deve ser bem legal mesmo..super alternativo 
hehe   

  

A crítica relatada acima é um exemplo da construção da identidade lado b: não apenas 

dentro da comunidade, mas fora dela também. Trata-se da estreita relação do consumo com a 

“fabricação” de identidades juvenis. Afinal, a base da divisão dos estilos juvenis está no apelo 

e consumo cultural e midiático. Como não poderia deixar de ser, já que a maioria dos estilos 

são diretamente ligados com a música, que por sua vez é um produto de consumo.  

 

Pensa assim 'esses oclinhos q eu comprei, minha camisetinha listrada e meu 
cabelinho com franjinha sao iguais ao de metade das pessoas que vao pro macondo e 
acham que strokes53 eh rock, e eles, por gostarem de strokes, representam um 
'publico de rock', e se dividem dos outros pq usam a botinha de borracha do 
jaspion54. Que tambem foi copiada de algum idiota q ele viu na tv, seja em 
comerciais, em clipes ou, mais facil, de um grupo de pessoas que se autodenomina 
alguma coisa e se copiam entre si, pra poderem se dizer diferentes. 
Essa dae eh a imagem dos 'alternativos' que aqui temos.  
 
seja os 'alternativos' ou 'nao alternativos', todos buscam alguma coisa pra falar mal, e 
pra fugir das proprias criticas, fazem a mesma coisa, mas com outra aparencia, 
rotulo. só muda a embalagem. um copia da globo, e outro copia do canal a cabo q 
ele e mais meia duzia veem, mas copia igual. ou copia da internet, q eh mais facil e 
onde todos acreditam que estao buscando informações por si proprios, mas 
esquecem de avaliar o q lêem.   

 

                                                 
53 The Strokes são uma banda de rock Indie dos Estados Unidos, formada em 1998 em Nova Iorque. Seu som 
também pode ser classificado como rock alternativo e de garagem (Garage rock).  
 
54 Jaspion é uma série de TV japonesa veiculada no Brasil pela Rede Manchete a partir de 1988. A saga de 
Jaspion exibida em 46 capítulos fez grande sucesso e é considerado um dos ícones da cultura dos anos 80.  
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 A construção do conceito do “ser lado b” é constante e em permanente lapidação. Por 

vezes, é definido por gostos musicais. Outras, pelo modo de vestir e de agir. Ser “lado b” seria 

um conjunto de tudo isso, englobando vários aspectos da vida, desde o penteado ao sapato 

que se usa. O consumo cultural de cada membro é o que definirá a sua identidade. Por isso as 

denominações emo, gótico, punk, indie, hippie. Nem todos são radicais; muitos apenas optam 

por se vestir de uma maneira que lhe agrade, correspondendo a certo estilo musical que chega 

à sua casa pelo rádio, TV, jornal, revistas ou Internet. Ou mesmo através da banda de um 

amigo, ou de um look que lhe chamou atenção em uma festa, e resolveu imitar.   

 

O que é hoje em dia é como a mtv, globo, etc.. mostram e eu ainda não levo essas 
redes, salvo algumas exceções, como fontes dignas pra assunto de música, talvez, 
mais underground55.   

As pessoas tem um certo vício em, mostrar que odeiam o "pop"... 
tudo eh pop agora...quando tentam fazer um lugar pro pessoal curtir o q gosta acaba 
virando pop pq  
vai muita gente... pq os "diferentes" de ALMA começam a se depararam com os 
"sem alma querendo ser  
diferentes" dai as bixa começam a ter ataques estéricos "olha esse play, quer ser 
mais indie do que eu,  
olha aquela patty, garanto que nem conhece fiona apple56 e tah na comunidade do 
macondo" 
bando de idiota...lancem um logo "NAO ACEITAMOS MAIS LADOS B" 
ou alguma coisa do tipo entao... 

  

 Hoje vivenciamos uma internacionalização das culturas, em que costumes do mundo 

inteiro chegam até nosso cotidiano pelos meios de comunicação. Esses costumes 

“importados” interferem em nossos hábitos, em nossa maneira de pensar e agir, como na 

noção de identidade e espaço cultural. Não só se consome produtos de várias origens como se 

incorpora elementos de várias origens. Um exemplo, além das tendências de música e moda, 

se nota no vocabulário do jovem, cheio de gírias e estrangeirismos.  

Porém a incorporação de culturas estrangeiras não significa a perda da identidade 

local. Trata-se de um processo de apropriação de elementos alheios que, misturados e 

adaptados aos hábitos e cultura local, são reinterpretados. Bandas santa-marienses podem ser 

influenciadas, por exemplo, pelos ícones dos anos 60, copiando seus acessórios e estilo 

musical; em seu acervo de discos podem aparecer centenas de nomes estrangeiros; seus ídolos 

podem ter nascido em outro continente. Porém, ao compor suas músicas próprias, a maior 
                                                 
55 Underground ("subterrâneo", em inglês) é uma expressão usada para designar um ambiente cultural que foge 
dos padrões comerciais, dos modismos e que está fora da mídia. A cultura underground também pode ser 
chamada de contra-cultura. 
 
56 Fiona Apple é uma cantora norte-americana de rock alternativo, jazz e blues.  
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parte dos jovens não vai usar a língua desses ídolos, e sim o português; em suas letras, o dia-

a-dia retratado será de sua cidade, de seu território, e não o desses países distantes. Também 

farão eles suas próprias experimentações, podendo incorporar elementos locais mesmo 

quando adeptos a um estilo musical estrangeiro, e essa riqueza proporcionada pela mistura de 

culturas é também uma forma de valorizar o local, devido as suas contribuições que 

diferenciam a música feita aqui da de qualquer outra região. Hoje em dia deve-se pensar não 

mais em uma cultura homogênea, mas em uma fusão de heterogeneidades que se dá de forma 

desigual e peculiar em cada lugar específico.  

 
5.1.3 Internet e Orkut 

 

Moderação 

 

Santa Maria lado b é uma comunidade do tipo moderada, ou seja, a entrada de novos 

membros depende da aceitação do moderador, e, conseqüentemente, de seus critérios de 

avaliação. No caso da comunidade analisada, os indivíduos que não são considerados “lado b” 

são descartados. Como critérios para a seleção e julgamento de quem merece estar na 

comunidade, a observação dos gostos pessoais e principalmente estilos musicais do candidato. 

Nos tópicos do fórum, encontramos algumas pistas de como é feita esta avaliação pelo 

moderador. Wandeclayt, no tópico “Rejeição Sumária”, compartilha com os membros da 

comunidade os motivos de recusar a solicitação de alguém para ingressar na Santa Maria lado 

b:  

haja paciencia: 
Em geral escuto muito Pop, mas também gosto de Rock, Meta, eu escuto >>> 
Christina Aguilera, Mariah Carey, Beyoncé Knowles, Jennifer Lopez, Destiny's 
Child, Sophie Ellis Bextor, Spice Girls, Pink,Dido, Kylie Minogue, Jojo, Lindsay 
Lohan, Hilary Duff, Jannet Jackson, Joan Osborne, Teairra Mari, Madonna, 
Shakira,Adriana Calcanhoto, Kid Abelha, Cássia Eller, Evanescence. 
rejeitado. sem nem parar pra pensar.  
e nem quero saber se come ou nao no mac.   

 

Alguns membros fazem brincadeiras, outros protestam:  

wandeco, seu ditador!  
 

alguém pior q eu !! uauaua meu gosto musical pode ter seus altos e baixos mas não 
tão baixo assim O.o uhahahua   

 
Cria uma comunidade: 
"Rejeitados do SM lado B" 
claro que só seriam aceitos os rejeitados daqui e ninguém mais.  
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 O moderador dá mais um exemplo:  

 

e que tal isso: 
music: ... Stones!!!!!!!! mas eu tbM gosto de outras musicas neh!Eu adoro a Avril 
Lavigne e as cantorinhas Pop.. Britney Spears ohh yep eu canto,danço e faço tudo q 
nem elas hehehe,que sao totalmente os opostos... Sou ecletica...Rita Lee, Cpm 22, 
LKP, Evanescence, Aqualung, Hillary Duff, Meridith Brooks, Madonna, Nenhum 
de Nos, Cidadao Quem,Sepultura, Blink 182,Led Zeppelin, Marron 5, 
Hoodsbank,Michelle Branch,Vanessa Carlton, Crhistina Aguilera, Snoop Dog, Fat 
Joe, Eminen,Jay Z, Beyonce, J.Lo,Green Day,Simpl plan, beatles, Oasis, Laura 
Pausini, Renato Russo,Luiza Possi, Aerosmith, Mariah Carey, Metallica, enfim SOU 
eClEtIcA 

 

HAHAHAHAHAAHAHA 
que tristeza!! 

 
cruzes 
essa geração mtv dos dias de hje ... 
só pode dar nisso "eClEtIcA"   

 

 

A figura do moderador Wandeclayt é muito presente na comunidade. Ele aparecerá na 

grande maioria dos tópicos, tanto como a pessoa que levanta discussões como o mediador dos 

debates. Essa participação ativa faz com que ele seja muito conhecido pelos membros, sendo 

citado nos diálogos e até mesmo, em alguns casos, sendo vítima de provocações de alguns 

usuários. No caso de brigas maiores e ofensas dentro do fórum, o moderador muitas vezes 

tenta amenizar a situação. Porém, não pode ser classificado como simplesmente uma figura 

“mediadora” das conversas dos outros, pois também ele participará destas conversas, 

conversando de igual para igual e por horas causando mais brigas também.  

Em outros trechos, podemos notar certa posição autoritária por parte do moderador, de 

certa forma impondo um conceito de “lado b”. Como exemplo, o seguinte convite para uma 

festa: 

 

Ser lado B e' nadar contra a mare'! É arregacar as mangas e fazer acontecer! 
Neste espirito estamos organizando um evento para a sexta feira (21/01/2005), 
ultimo dia de vestibular... 
A ideia e' tocar coisas lado Z: Industrial57, Electronic Body Music58, Gothic, 
Synthpop59... 

                                                 
57 O Metal Industrial é basicamente a junção entre o Rock and roll "pesado" e a música eletrônica underground. 
Mais especificamente, ele agrega em si influências tão díspares como o EBM, Thrash Metal, Música industrial, 
Hardcore (punk) , Rock Alternativo,Gothic. 
 
58 O estilo EBM (Electronic Body Music) se caracteriza por pegar o synthpop dos anos 80 e adicionar uma forte 
dose de agressividade com batidas secas e pesadas, tratando de assuntos que vão de puramente tecnológicos a 
política. O termo foi inventado em meados dos anos 80 pelo grupo belga Front 242 para explicar o som que 
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A trilha sonora dos anos da guerra fria. 
Bandas representativas dos generos e periodo citados são: Depeche Mode, Cabaret 
Voltaire, Ministry, Nitzer Ebb, Oomph!, The Sisters of Mercy, Front 242, Leather 
Strip, Bauhaus, Joy Division, New Order, Clock DVA, Throbbing Gristle, The 
Cure... 
Dentro dessa tematica todas as sugestoes serao bem recebidas...fora dela, 
sumariamente rejeitadas. Lado B sem concessoes.   

 

Importante pensar na comunidade do Orkut como um espaço em que as hierarquias 

também estão presentes e a necessidade de uma figura controladora também há. Como no dia-

a-dia urbano, dentro da comunidade não existe apenas amizade e cooperação, mas disputas 

pessoais e desigualdades. O que não surpreende de alguma forma, pois os atores que formam 

e participam da comunidade e da construção de um conceito para definir e delimitar o grupo 

no qual acreditam fazer parte são os mesmos que buscam expressar essa identidade em seu 

cotidiano, através dos elementos identificadores de consumo, desde o vestuário à literatura.  

Nessa tentativa de afirmação e delimitação de uma identidade, com base na 

diferenciação, a figura do moderador torna-se imprescindível para que se mantenha certa 

unidade, mesmo que esta seja imaginária, no grupo. Apesar de algumas ressalvas, nota-se na a 

existência de um núcleo que se ocupa em manter os valores originais da comunidade, não 

estando abertos à evolução e à adesão de novos membros – o que significaria, segundo eles, a 

perda da característica de “comunidade”. Também a moderação é importante para que se 

mantenha a ordem nas discussões, a partir de que o moderador tem poder de intervir nas 

conversas e, se preciso, deletar mensagens consideradas indevidas. Sua autoridade para 

excluir e rejeitar membros também é uma forma marcante do controle centralizado e da 

hierarquia existente na comunidade.  

 

Anonimato 

 

Eu fico pensando... 
quantos de vocês são reais... 
tem alguma coisa alem de profile legal e referencias procuradas no google. 
Eu sou real. (anônimo) 

 

                                                                                                                                                         
faziam. O EBM se resume a timbres eletrônicos aliados à punk rock, letras agressivas e utilização de 
instrumentos nada convencionais, como serras elétricas e furadeiras.  
 
59 Synthpop é um estilo de música em que o sintetizador é o instrumento musical dominate. Ele á mais associado 
à época entre os anos 70 e começo dos 80, quando os sintetizadores tornaram-se mais práticos e acessíveis. O 
estilo se desenvolveu com músicos como Gary Nunman, Ultravox e Devo, os quais empregaram o sintetizador 
como instrumento principal. Synthpop tornou-se muito usado em música gótica e música industrial, 
particularmente em EBM e futurepop. 
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Uma discussão dentro de um fórum da Internet, em particular no Orkut, não tem 

destino definido e nem se garante uma conclusão final a cada tema proposto. Diante de uma 

diversidade de pessoas e, conseqüentemente, de opiniões e estilos – afinal, não existe 

homogeneidade no perfil “lado b”-, impossível desejar uma concordância em idéias. E 

justamente neste ponto, o da diversidade, é que está a riqueza da comunidade e suas 

discussões, como um pequeno caleidoscópio de identidades e diferenças, sendo uma amostra 

de vivências do jovem urbano em Santa Maria.  

 
Powtz.. essa comunidade virou uma tiração. Uma verdadeira Santa Maria lado C. 
Ningm pode falar nada sério,  
ou não, que todos só xingam, censuram ou tiram com a cara da pessoa. 
Abandonarei o barco antes que ele afunde.  
  
cuidado hein! não vai perder tua vida por isso! mas eu te garanto, um dia tu acha 
uma comunidade cheia de pessoas cult's e legais, que vão dizer que adoraram o seu 
cabelo, e que vão até fazer igual, mas vermelho. nossa, como sentiremos falta da sua 
presença! (anônimo) 
  
Se tu tem algo construtivo a acrescentar que não seja tiração nem nada no  
anonimato então fale, exponha suas idéias construtivas e cheias de cultura que farão 
desta comunidade uma referência no que se trata de ser alternativo.   

 

Um aspecto que se observa com freqüência é a postagem de tópicos por anônimos. E 

estas pessoas que preferem não se identificar, escondendo a identidade graças a este recurso 

da Internet, não poderiam ser deixadas de lado, no momento em que participam ativamente 

das discussões. Sendo, em algumas, foco principal das atenções, muitas vezes xingando, e 

outras argumentando muito bem suas idéias, suscitando a discussão, provocando, por 

momentos de forma nominal, os membros da comunidade. Alguns anônimos mostram ser 

conhecedores das pessoas que ali estão, usando-se de informações pessoais para provocar.  

O tópico “Alternativo a quê?”, por exemplo, é um desses tópicos marcados pela 

postagem por anônimos.  

E o moderador interfere, nesses casos: 

 

discussao decente, pertinente e coerente... mas nao acho que precisasse ser levada a 
frente apenas com posts anonimos... 

 

A possibilidade de não se identificar é uma das características da maioria das 

comunidades virtuais, ressaltando seu caráter de informalidade e falta de precisão dos dados e 

fontes veiculados. Na Internet se torna mais fácil dizer o que pensa, apontar erros, julgar 

pessoas ou simplesmente debochar dos assuntos que estão sendo debatidos – utilizar-se do 
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espaço virtual para dizer e fazer coisas que não diria ou faria pessoalmente num encontro com 

aquelas pessoas. Tanto no Orkut, como nas listas de discussão ou nas salas de chat, pode-se 

disfarçar a identidade usando apelidos; mas nada tão impessoal como o anonimato. Enquanto 

os nicknames podem deixar pistas de sexo, idade, gostos etc., o anonimato não dá pista 

nenhuma. Será um prazer para o indivíduo esconder-se atrás desse disfarce para provocar a 

curiosidade e o mistério dentro da comunidade?  

 

Usos do Orkut – de mesa de bar à mobilização social 

 

 Os membros da comunidade também manifestam suas opiniões sobre o meio pelo qual 

comunicam - o Orkut. Quais as utilidades e de que formas pode ser utilizado para diferentes 

fins, seja para marcar festas, reunir o pessoal em torno de uma causa ou simplesmente 

conversar descompromissadamente, como numa mesa de bar.  

 Aqui chegamos numa discussão primordial: para que serve, afinal, uma comunidade 

no Orkut? Além de identificar-se com a descrição desta, assumir a identidade lado b ou não, 

para que servem aquele espaço chamado fórum dentro dessa comunidade? Trocar idéias, 

brigar de vez em quando. Qual o propósito? O que deve ser debatido ali?   

 O ciberespaço não é um lugar separado do real, faz parte dele e da cultura 

contemporânea. Por sua vez, a comunidade Santa Maria lado b também não está desvinculada 

da realidade dessas pessoas que ali estão. Por ser uma comunidade que trata de um universo – 

o mundo lado b, alternativo – em um local definido – a cidade de Santa Maria – a 

proximidade com o cotidiano dos membros se torna maior ainda, no momento em que os 

estilos, bandas, eventos e indignações podem ser vistos e/ou vividos por qualquer um que 

participa da conversa.  

    

Não vejo necessidade de se definir o que é ou como é ser Lado B, e pq diabos seria 
 melhor que ser Lado A? 
Acho que o que interessa é o objetivo de divulgar e apoiar manifestações culturais, 
não culturais e qualquer coisa que possa a vir a ser interessante.   

 
ai luiza, vai catar coquinhos e deixa a gente brincar, fazfavô? 
na boa, vc não cansa de ser "bobinho" não?   

 
eu concordo com a luiza 
se essa coisa de começar a discutir oque é B ou nao 
começar vira uma porra 
alias 
oque mais falta nesse orkut é seriedade 
como todos meios de comunicaçao no inicio o orkut era aquela coisa 
e hj virou OUTRA coisa 
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enfim mais uma demonstraçao do que o ser humano é capaz 
 

Mas enfim, pra que levar tudo a sério? É um tópico de uma comunidade meu deus! 
Como disse a Daniela, cade o senso do humor? 
"apoiar manifestações culturais, não culturais e qualquer coisa que possa a vir a ser 
interessante." lindo isso!  
Mas eu ainda prefiro encarar isso aqui como alguma coisa parecida com uma mesa 
de bar, em que se discute vários assuntos, sérios e bobagens, se 'escuta' o que os 
outros 'falam', onde dou risada, e as vezes me meto nos assuntos que no ínicio eu 
não tava nem aí.   
 
por favor, não vamos ficar incitando briga onde não existe motivo (pelo menos por 
mim, como disse a clarissa, isto é uma mesa de bar).  
mesmo pq, na única vez q eu vi a luiza na minha vida, ela foi extremamente 
delicada. e eu sou tosca sim, mas com quem merece AO VIVO e não com quem 
merece por internet. já disse e repito, internet não se leva a sério. 
até pq vc não está vendo a cara da pessoa pra saber se está sendo irônica ou não, 
yadda, yadda, yadda, yadda, yadda... 

 

Apesar de brigas internas e discussões na comunidade, também existem os momentos 

em que os membros (ou grupos deles) se unem em torno de uma causa em comum, em torno 

de algo que ainda os identifica como semelhantes. Ou seja, os elementos que compõem a 

polêmica identidade lado b. Um deles são os locais de encontro ou simplesmente freqüência 

comum. Ou seja, os “territórios lado b”, fator inserido no eixo “Vida em Santa Maria”. Esses 

locais são citados várias vezes e, secundários ao grande cenário “Santa Maria”, também serão 

uma maneira de os jovens expressarem suas idéias, atitudes, enfim, construir e afirmar perante 

os outros sua identidade.  

No tópico “S.O.S. Macondo60”, os membros divulgam um evento a fim de manter o 

funcionamento do bar.  

 

O evento Cold War que rolaria amanhã foi cancelado, pois a nossa muito amada 
prefeitura  fechou por quinze dias o Macondo Bar (Nosso único reduto underground) 
portanto todas as atividades que tinham como local o supra citado bar ficam 
canceladas por esse período...  
Meus pêsames cultura Municipal...  
 
Na quarta feira 20/04 (vespera de feriado) a partir das 22h00, rola na gare da estação 
um evento com a finalidade de não deixar o Macondo quebrar... 
A festa conta com as bandas T.S.F, Besouro Suco e Telepatica. Outras bandas 
podem ser adicionadas e outras atrações surpresa também são esperadas... 
A idéia é levar o Mondo Cane Radio Show ao palco e termos um programa de 
auditório com a participação das bandas... antes e depois disso, discotecagem com a 
nata do rock '60s, '70s, '80s, Punk, Post Punk, Goth, Indie, Technopop, Industrial e 
EBM... 
apareçam...não deixem o Macondo morrer!   
  
bom é isso ai pessoal compareçam nisso vai se muito importante 

                                                 
60 Macondo Bar, localizado no centro de Santa Maria, onde acontecem, além de música ao vivo, exposições de 
artes plásticas, fotografia e teatro considerados “alternativos”.  
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se vc´s gostavam do macondo...sabem que ele era a melhor opção nessa cidade de 
merda ... agora e´so ir e festir a camiseta  
afinal nessa comunidade que tanto ja foi discutido oque é ser lado b eu conclamo a 
frase LADO B É IR QUARTA NESSA FESTA !!! 
 
A coisa não morreu como muitos imaginam. 
Sábado que vem rola show de novo em outro lugar (e a correria pra reabrir dentro do 
exigido!!) e estamos pensando em outras possibilidades... 
Se alguém conhece um porão,beco,ruazinha,viela,puxadinho,marquise, 
alambrado,garagem ou quintal onde possa rolar as festas em caráter provisório é só 
falar! A expectativa é de que em 20dias as coisas se normalizem...enquanto isso 
estaremos em outro lugar.   

 
é obvio 
eu estou ai para oque precisar 
afinal o macondo nao é so feito por jeff,seco e mano 
mas acredito por todos que vao la e se apegaram ao bar 
a melhor coisa que ja surgiu em sm desde que o mundo é mundo 

 
vamo mobilizar todo mundo 

 
Alternativas, sugestões, opniões e boa vontade são bem vindos. Postem aqui, 
apareçam no bar, conversem com  
pai, mãe, tia... estaremos em contato direto com os caras, dando a força que eles 
precisarem...   
  
   

 Além de tempo e espaço, as discussões da comunidade também estão inseridas numa 

época definida. Não apenas por ocorrerem neste mês ou ano, mas também por tratarem muitas 

vezes de fatos que estão acontecendo na cidade. Como exemplo, as festas divulgadas e o 

chamamento acima para ajudar o bar Macondo. Esses elementos unem o cotidiano dessas 

pessoas na rua e no ciberespaço, sendo o segundo utilizado como meio de mobilização e 

intervenção do primeiro. Fatores que demonstram certo sentimento de vinculação ao grupo e a 

necessidade de união que vão além das relações estabelecidas na Internet, mas fazem parte de 

suas vidas fora dela também.   

 

5.1.4 Vida em Santa Maria 

 

me mudei pra essa cidade há pouco mais de um mês e continuo achando isso aqui 
uma m****, 
santa maria do c* do monte, talvez pq eu não tenha saído, mas tava fazendo planos 
pra ir no macondo... e ainda o fecham.. brincadeira tche   
    
isso mesmo  
"me mudei pra essa cidade há pouco mais de um mês e continuo achando isso aqui 
uma m****,santa maria  
do c* do monte, talvez pq eu não tenha saído, mas tava fazendo planos pra ir no 
macondo... e ainda o fecham.. brincadeira tche"  
bem típico. uma pessoa q não conhece nada já chega reclamando e xingando. 
meus parabéns! vc foi aceita na comunidade santa maria lado b!  (anônimo) 
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 A permanência dos membros da comunidade em Santa Maria divide opiniões. Falta de 

opções de cultura e lazer é a maior reclamação na comunidade. Reclamam das pessoas, das 

festas, da cultura local, dos hábitos e de locais como as boates “da moda” e do calçadão em 

um fim de tarde, com pessoas escutando música alta e bebendo chimarrão. Chegam em certas 

vezes a generalizar comportamentos, ignorando a diversidade de pessoas e culturas, como se a 

cidade – “lado a” - fosse composta de uma massa homogênea de pessoas opostas a todos os 

princípios do “lado b”.  

 Apesar dessa recusa da identidade local e da sensação de não-pertencimento à cidade, 

os “alternativos” da Santa Maria lado b buscam lugares – territórios – dentro de Santa Maria 

com os quais se identifiquem e amenizem essa sensação de não fazerem parte da cultura e dos 

hábitos dominantes de onde vivem.  

 

Territórios “lado b” 

 
Estou sozinha nessa? 
QUE SE FODA ESSA VIPTRONIC DE MERDA!!!    
  
Também não sou muito chegada..    
 Não é bem minha praia...     
  
Só de brincadeira: 
Tu tem um geitinho de Patty infernal!! 
No Macondo tu não vai... 
Nunca te vimos em lugar nenhum... 
Diz ai pra que festinhas tu vai? (anônimo)   
  
xii só pra avisa: 
Tá autorizado os Anonymous só pro pessoal exercitar a covardia hein!    
  
Agora precisa ir no Macondo pra não ser Patty? Cada um com suas festas ora.    

 

 Os membros da comunidade elegem alguns lugares de Santa Maria em especial como 

sendo seus “redutos”, pontos de encontro e sede de eventos. Seriam os territórios “lado b”, 

espaços onde os indivíduos podem exercer essa identidade. Além disso, onde podem 

encontrar amigos e outras pessoas com interesses afins, ou simplesmente onde sintam-se à 

vontade e identificados com o ambiente. Como os fãs de música eletrônica se encontram na 

rave, ou os tradicionalistas gaúchos nos bailes, também o “lado b” da cidade precisa ter seus 

lugares próprios que possibilitem os processos de afirmação de identidade e distinção cultural.  

Duas casas noturnas da cidade, com propostas distintas, são freqüentemente citadas no 

fórum da comunidade Santa Maria lado b: o bar Macondo e a boate DCE/UFSM. Isso porque, 

segundo os membros, os dois locais são alternativos em relação às demais opções da cidade. 
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Como característica em comum, o público predominantemente jovem e o baixo custo de 

ingresso (para quem tem carteira de estudante, a entrada no DCE é gratuita).  

 Falar desses territórios é imprescindível para a compreensão dos posicionamentos dos 

membros em várias discussões e das relações estabelecidas na comunidade e fora dela. Além 

de esses territórios contribuírem para a afirmação da “identidade” lado b, servindo de 

referências para o que seria o “alternativo” da cidade.  

 

Macondo 

 

 A “casa verde da Floriano” já foi motivo para muitos comentários na cidade, 

principalmente de quem apenas passa na frente e não entende muito bem o que significa 

aquele som abafado e umas estátuas feitas de árvore fazem jogadas na garagem. Ou se 

perguntam o que fazem uns caras com estilo hippie parados na porta. Dividido entre opiniões 

favoráveis e críticas, a relação dos jovens de Santa Maria com o Macondo é de amor ou ódio: 

ou gostam muito ou não gostam de jeito nenhum.  

 Além de cadeiras, bebidas e música, o diferencial do Macondo é a intenção de unir 

diversão e arte, promovendo exposições de artes plásticas e fotografia, teatro e sessões de 

cinema (cineclube Amaranta). Essas exposições normalmente são organizadas por estudantes 

ou mesmo artistas que não encontram espaço e/ou nem possuem condições financeiras para 

mostrar seu trabalho – considerado “alternativo” -, já que o acesso às poucas galerias de arte é 

restrito e muitas vezes distante do circuito jovem. Também na música o bar assume o caráter 

alternativo. Fugindo dos hits do momento que costumam embalar as noites das boates locais, 

é hábito no Macondo as noites temáticas de gêneros, artistas ou épocas. Como por exemplo, 

noite dedicada ao rock progressivo ou à MPB cantada por vozes femininas. Nos finais de 

semana, também são freqüentes as festas temáticas, como a Noite da Criança Junkie - “o 

melhor e o pior dos anos 80 e 90” - e a Fetish Fest – noite dos fetiches, com performances 

teatrais, onde quem vai caracterizado (munido de algemas, chicote ou outros acessórios 

ligados a fetiches sexuais) paga entrada mais barata.  

  O bar Macondo aparece em vários tópicos, sendo identificado como território 

“oficialmente” lado b. Nos trechos citados no item “Usos do Orkut”, fala-se de uma 

mobilização da comunidade em prol do bar. Os membros utilizam expressões para se referir 

ao local como “nosso único reduto underground”; “a melhor opção da cidade”; “nosso lugar”, 

entre outros. Recorto alguns trechos aqui:  
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O evento Cold War que rolaria amanhã foi cancelado, pois a nossa muito amada 
prefeitura  fechou por quinze dias o Macondo Bar (Nosso único reduto underground) 
 
mas acredito por todos que vao la e se apegaram ao bar 
a melhor coisa que ja surgiu em sm desde que o mundo é mundo 
 

  

Existem algumas comunidades do Orkut dedicadas a falar bem ou mal do bar, como 

“Macondo” e “Macondo eu vou”. O moderador Wandeclayt compartilha com os membros 

suas opiniões sobre uma delas, a comunidade “Eu odeio o Macondo”:  

 

Eu me diverti:  
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=3814296&tid=18958365 
 
mais divertido é tu achando que ninguem pode odiar o macondo (anônimo) 
 
qualquer um pode odiar qualquer coisa. e o macondo em especial tem um milhão de 
motivos (mas talvez não de razões) para ser odiados. e nem precisa justificativa pra 
isso (e pouca ou nenhuma justificativa é realmente apresentada na comunidade). 
afinal, amor e ódio estão muito além de justificativas... 
ainda assim, me diverti bastante, tanto que prontamente aceitei o moderador da 
comunidade como membro da lado B (isso aqui não é comunidade do Macondo, e 
ninguém aqui é obrigado a gostar ou frequentar o bar)...  
 
 
 

DCE 

Eu preciso encontrar  
Um lugar legal pra mim dançar  
E me descabelar 
Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal 
E ter cerveja barata  

  

 Para muitos jovens, os trechos da música “Lugar do Caralho” (1996), do cantor e 

compositor de rock psicodélico Júpiter Maçã, definem o perfil e o significado do DCE para os 

freqüentadores. Um lugar para encontrar os amigos, escutar as músicas que gostam, beber e, 

principalmente, dançar. Toda sexta-feira, no prédio central da Casa do Estudante da 

Universidade Federal de Santa Maria, a boate universitária abre suas portas e liga sua 

aparelhagem de som. A cerveja é realmente barata, em relação a outros locais (em média, 

R$2,50 a garrafa de 600ml, enquanto a média de preço da Long neck, de 355ml, é de R$3 nas 

demais casas noturnas), assim como o ingresso. Para uma cidade em que grande parte da 

população de constitui de estudantes, muitos vindos de outras cidades financiados pelos pais 

para estudar, a acessibilidade é um dos pontos fortes.  
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 Além desses fatores, a música também é um diferencial da boate DCE. Com uma 

proposta predominantemente rock – englobando seus diversos segmentos, pop/rock, hard 

rock, heavy metal, punk, progressivo, indie, entre outros – e um pouco de MPB.  

 No subsolo do DCE, há um espaço com mesas, cadeiras e sinuca – uma espécie de bar 

conhecido como Catacumba, reinaugurado recentemente após um período de interdição. Nos 

trechos a seguir, os membros comentam sobre a boate. 

 

ninguem falou nada de DCE???  
Ninguem falou que reabriu o playground das gurias que os pais mandaram das 
grotas para estudar?? (anônimo) 

 
"das grotas" 
como se santa maria fosse A Capital, uhhhh   

 
perto de umas grotas ao redor, é NYC  

 
no meu tempo tinha uma salinha escura toda desenhada a mais  
ou menos 7 palmos embaixo da terra. tinham 3 ou 4 banda tocando por noite. 
e se você gostasse de carne de peixe poderia subir e ver todos os  
crustáceos balançando copos de cerveja e fumando mentolados numa dança do 
acasalamento frenética. 
tinha garrafas e lâmpadas de mercúrio lá no topo para arremessar em quem estiver  
lá em baixo ou subindo. 
e o cara que te deu um soco por causa duma mina do "céu" te dá uma carona pra 
casa. (anônimo) 
 
mas isso nao faz muito tempo q aconteceu 
a Catacumba realmente era legal 
mas enfim assim como o n°1 era legal 
 
tudo tem seu fim 
mas agora o DCE ta un lugar xeroso 
tem fumaçinha aroma morango  
sera q é pra espantar o cheiro de maconha ? 
ou sera q é apenas mais um luxo supermoderno  
o DCE vai virar a Viptronic do toscos??? 
qualé qual foi pq q tu ta nessa ?? (anônimo) 
 
 

Apesar da identificação – não unânime, vale ressaltar – dos membros com esses 

territórios, os freqüentadores também são críticos em relação a certos aspectos que 

caracterizam esses locais. O principal deles é, assim como no território virtual da comunidade, 

a reivindicação dos “valores originais” desses territórios. Ou seja, a busca da essência dos 

locais, procurando sempre resgatar suas propostas iniciais, temendo que estes percam sua 

identidade e deixem de ser lugares com os quais se identificam.  
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5.2 Questionário: um recorte das relações dos membros com a comunidade e a cidade de 
Santa Maria 
 
 

O objetivo do questionário é a aproximação do pesquisador com o objeto de estudo, 

para conhecer um pouco mais sua opinião, tratando de questões que já aparecem nas 

conversas do fórum, mas desta vez de maneira direta. Foram nove perguntas referentes à 

comunidade Santa Maria lado b, englobando pontos como: ingresso na comunidade, 

identidade lado b, atitude do moderador e relação da comunidade com a cidade. Ao total, 

foram obtidas respostas de 23 membros da comunidade, apesar de um número maior de 

pessoas ter se disposto a colaborar, enviando o endereço eletrônico para envio.  

 O questionário serve como uma amostragem do perfil e idéias do grupo, tendo estes 

estilos, origens e opiniões heterogêneas. Separados por tópicos, abaixo seguem dados e 

análise das respostas.  

 

 

5.2.1 Principais tópicos do questionário 
 

 

Definições de “lado b” 

 

Como ponto de partida, mesmo esta não sendo a primeira questão que aparece no 

questionário, mas por sua relevância - “o que é ser lado b?”. Esse questionamento é o ponto-

chave para compreender os argumentos e justificativas que aparecerão nas respostas dos 

membros participantes. Afinal, quando dizem que desejaram entrar na comunidade porque se 

identificam o com o perfil, é necessário inicialmente saber o que significa, para cada um, ser 

lado b e como essa identidade alternativa se mostra dentro de Santa Maria. Além de falar um 

pouco sobre as respostas obtidas, este tópico se propõe a debater sobre os desdobramentos que 

a construção do conceito gera.   

De maneira geral, houve unanimidade entre os membros participantes no momento de 

definir o que é o alternativo, que seria o “diferente” e quem vai “contra os padrões da 

sociedade”; quem não se sente pertencente a ela. Porém, a maioria admite não encontrar 

definição exata para a suposta identidade lado b, sendo esta relativa e flexível aos princípios 

de cada um. Alguns acreditam que ser lado b é estar livre de qualquer tipo de preconceito, não 
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se importar com julgamentos e nem buscar aceitações. Abaixo, algumas respostas como 

exemplo.  

Não sei o que seria ser lado b, tem inclusive um tópico sobre isso lá. Eu não gosto de 
rótulos, me considero um indivíduo cheio de influências, com gostos diferentes da 
cultura da massa difundida pelos meios de comunicação no país. Talvez o termo 
alternativo tenha sido empregado nesse sentido.  
 
Bom, para mim ser lado B é ser diferente do normal, é quem não se enquadra no 
estereótipo da sociedade, quem tem opiniões diferentes do geral. Na verdade, lado B 
é muito relativo, pois para cada pessoa existe o lado A e o lado B, o certo e o errado. 
 
'ser lado b' é algo que não existe, pelo menos nao na minha cabeça.  
existem 'coisas' lado b. nao pessoas. o estereótipo é algo que virou modinha  
e isso me decepciona. 
O espaço alternativo seria 'alternativo aos padroezinhos', tipo aquela  
mesmice santamariense: pagode, chopp e gente fútil.  
 
Na minha opinião lado b é muito mais do que “padrões” do que “visual” ou seja o 
que for, “lado B” p mim são pessoas que curtem musica de boa qualidade, que 
curtem o bom e velho rockn roll, punk rock, pos punk e por ai vai, “lado b” são 
pessoas que simplismenti não si importam em “chocar” a sociedade..ou q 
simplismenti não se inquadram aos padrões de tal e esta pouco ligando para 
isso,”Lado b” não existe preconceitos(ou na minha opinião n deveria existir pelo 
menus) ngm Liga se vc eh gay,lesbika, usa roupa de marca ou não..é negro pobre ou 
seja o que for.Normalmente não são pessoas tão “lienadas” como pensam...muitos 
teim ideologias e lutaum para mudar oq eu acham errado nessa sociedade podre.  

 

Já quando se questiona qual perfil não se encaixaria de forma alguma na identidade 

lado b, os membros apontam para alguns tipos em comum de indivíduos.    

 
Pessoal que gosta de pagode, axé... coisas mais “digeríveis”, mais aceitas, mais 
populares... 
 
Mauricinho...playboy ...galera q se exibe com as coisas q o papai tem ..  
 
Pessoas que ouvem pagode, e freqüentam lugares que toquem esse tipo de música 
por exemplo. 
 
“Patricinhas” e “mauricinhos” em geral, pois eles “vão com a onda”, ou seja, eles 
sempre estão no lado da maioria: sempre na moda, vão nos lugares mais badalados, 
estão sempre dentro dos estereótipos da sociedade. 
 
Pessoas que gostam do que a maioria gosta, que não possuem hábitos e preferências 
diferentes do comum no seu meio. Nada errado com isso, apenas outro tipo de 
personalidade. 

 
O pessoal fashion do mainstream 

 
Acredito que não se enquadra no conceito basicamente tudo aquilo que segue o eixo 
“Atlântida FM - Absinto – pagode – coluna social”, sem transitar pelos dois lados 
(“a” e “b”) nos quesitos comportamental e de interesses culturais. Acredito que a 
auto-definição não é um elemento “confiável” para tal classificação geral.  

 

Existe uma crítica aos “falsos alternativos”, ou seja, o que eles definem como pessoas 

que se tornam alternativas de uma hora para a outra, sem que essa seja, segundo eles, uma 
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tendência “natural”, ou simplesmente porque “acham legalzinho” ou porque ser lado b é 

“cool”. E esse possível processo de montagem de uma identidade acontece principalmente 

através da construção dos perfis no Orkut, espaço onde o indivíduo mostra apenas o que lhe 

convém mostrar. Esse sentimento de que exista uma apropriação da identidade alternativa por 

pessoas que a comunidade não considera como tal demonstra o receio de que o lado b esteja 

se tornando popular – será que “ser lado b” está na moda? Será um estilo a ser copiado?  

 
Não se enquadra o pessoal que faz o que faz para ter uma imagem com a sociedade.  
Você deveria ser alternativo ao que a sociedade impõe porque não gosta  
daquilo e quer fazer o que gosta, não porque ser alternativo é legal.   
 
Eu acho que qualquer um hoje em dia pode ser lado b, é só se vestir no estilinho que 
estão usando e o cabelinho e pronto, virou lado b... 
 
todo mundo é lado b hj em dia, com a internet qm quer ser lado b É!. 

 

Para a comunidade, falar de alternativo e lado b é falar de essência, de valores, como 

se existissem regras que delimitassem os perfis considerados lado b. Aí está uma questão 

contraditória. Se a identidade lado b for tão flexível e depende da visão e das referências de 

cada um, qualquer pessoa poderá ser lado b e ingressar na comunidade. A questão de ser lado 

b ou não e ingressar na comunidade ou não está além da conceituação. Encontraremos 

maiores explicações no desejo de fechamento do grupo se pensarmos a partir dos ideais do 

grupo que ali se reúne, não focando apenas nos significados a que a expressão “lado b” nos 

remete.   

Ser lado b é não querer ser lado b. É viver da maneira que mais lhe convém, seguir 
seus princípios e ter suas opiniões. É ser coerente com o que faz e com o que diz que 
faz. É não sair a noite para ir em um lugar “lado b” vestida da melhor maneira 
possível para ficar “bonita e com um ar lado b”, torcendo para ser vista e clicada por 
um site oportunista...  
Alternativo é aquilo que me dá na telha. O que me parece “alternativo” hoje, pode 
não ser amanhã.  Aliás, nem o que é considerado alternativo o é, partindo do 
princípio que tudo o que é alternativo deve ser diferente... quem se veste de maneira 
alternativa, escuta um som alternativo, sempre vai encontrar um ou mais “iguais”. 
Portanto, deixou de ser único, deixou de ser alternativo. Somos todos bem parecidos, 
não há como fugir disso.  

 
 

Também é importante refletir até que ponto essas tentativas de uma conceituação e 

esses discursos teóricos são aplicáveis (e aplicados) na prática. Estar consciente de que as 

respostas podem ou não corresponder fielmente à realidade desses jovens; porém o importante 

está em analisar as formas como se posicionam em relação a construção de suas identidades 

através da Internet – sendo elas reais ou idealizadas.  
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Breve perfil dos entrevistados 

  

Responderam ao questionário 13 homens e 10 mulheres, com idade média de 22 anos, 

tendo o mais novo 16 anos e o mais velho, 31. De todos, apenas 04 não quiseram se 

identificar, deixando em branco o espaço do questionário destinado para o nome ou apelido 

no Orkut.  

  

Ingresso na comunidade 

  

Abaixo, os principais motivos apontados para justificar o ingresso na comunidade 

(algumas pessoas citaram mais de um motivo): 

 

1. Identificação com a descrição da comunidade 07 

2. Divulgar e/ou estar informado de eventos 07 

3. Conhecer pessoas com interesses em comum 04 

4. Por considerar as discussões interessantes 04 

5. Foi convidado a ingressar na comunidade 03 

6. Encontrar amigos 02 

7. Outros motivos 03 

 

 Quando questionados quanto à época de ingresso na comunidade, 08 membros 

responderam que entraram no ano de 2004; 06 em 2005; 05 em 2006; e 04 não lembravam.  

 

Acesso e participação   

  

No questionário, a reclamação de alguns membros sobre a não-participação da maioria 

se confirma. A maioria dos participantes da pesquisa declarou acessar poucas vezes a 

comunidade e na maioria das vezes apenas observar os tópicos do fórum, sem emitir opinião.   

Alguns exemplos de respostas obtidas:  

 
Honestamente, quando a imagem dela aparece nas minhas comunidades, logo que 
entro... 
 
Tô acessando hoje pra responder o questionário. Parei de postar faz tempo. A coisa 
toda por lá ficou chata demais... 
 
Entro todo dia e respondo a tópicos que acho interessante.  
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 Quanto à freqüência em que cada membro acessa a comunidade: 

 

1. Diariamente 03 

2. Duas ou mais vezes por semana 03 

3. Uma vez por semana 05 

4. Eventualmente 10 

5. Não acessa 02 

 

 Quanto à participação, apenas 13 pessoas disseram participar dos tópicos, e o restante 

declarou-se como membro não-ativo da comunidade, alguns só observando, outros nem isso.  

 

Sobre as discussões do fórum 

  

Foi questionado aos membros se estes consideravam as questões tratadas nos tópicos 

pertinentes. Grande parte (18) respondeu que sim, a maioria das discussões são bem 

interessantes, com algumas ressalvas. O restante teve opinião contrária, considerando-as 

fúteis, sem utilidade e ressaltando a falta de seriedade dentro do fórum. Três membros 

protestam que no começo da comunidade os debates eram mais intensos e relevantes, o que 

segundo eles se perdeu devido à liberação de posts anônimos e ao aumento do número de 

membros.  

 Algumas respostas: 

 
Difícil responder, pq as vezes se entra em alguma comunidade por motivo algum, 
simplesmente por entrar e se olha os tópicos sem uma rigorosidade (olha por nada só 
por olhar), eu não levo uma comunidade dessas a serio... 
 
Sim, são questões que fazem parte do cotidiano de quem freqüenta a comunidade. 
 
Algumas, outras são só zoação. O problema que vejo é que às vezes o pessoal leva o 
negócio pro lado pessoal, e passa a ser agressivo em vez de ser discursivo e 
apresentar argumentos pra sustentar sua opinião. 

 

Sobre a atitude do moderador 

 

Treze (13) membros responderam que sim, concordam com a existência de um 

moderador na comunidade e acham essa figura necessária para controlar o ingresso de novos 

membros e mediar os debates. Porém, colocam em cheque os critérios que ele usa para esta 
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seleção, questão polêmica que aparece várias vezes tanto nas respostas do questionário como 

nos próprios tópicos de discussão.  

 
Concordo TOTALMENTE, Pq teim mta “patty” metida a “revoltadinha loka” 
querendo s achar lado b sem ao menos frequenatr lugares, curtir uma boa musika ou 
ter uma idéia formada sobre qlguma coisa útil para a sociedade,ou simplismenti pelo 
fto di n ter atitude. Tbm tem mtos emos se achando lado b..tem que selecionar sim. 
 
Não, "quem ele é para dizer o que somos?" me falaram. A comunidade é dele, e ele 
parece se considerar dono da verdade nela, essa moderação é ridícula e inútil, para 
entrar é só mudar o seu perfil, ir no macondo e cumprimentar ele, depois o melhor a 
fazer é ignorar o que ele diz.   
 
Concordo em parte. Essa atitude, por exemplo, proíbe de entrarem profiles fakes que 
vêm bagunçar a comunidade. Por outro lado, pode excluir a possibilidade de pessoas 
que não aparentam serem “lado B” criarem discussões construtivas. 
 
Tanto faz.. deixa o pessoal que quer se afirmar lado b se afirmar. Isso não me 
incomoda. 
 
Concordo. É muito “legalzinho” ser lado b. Em pouquíssimo tempo a comunidade ia 
tornar-se mais uma comunidade sem sentido nem identidade, totalmente desvirtuada 
do objetivo inicial. Creio que critério de aceitação não é muito rígido, basta não 
apresentar evidências gritantes do comportamento contrário àquele entendido como 
“lado b”. 
 
Não. Deveria entrar quem quisesse, assim poderia haver mais discussões abrangendo 
outras visões. 
 
Sim. Qualquer organização sem instrumento de controle não dá certo. Queremos 
alternativas, idéias e soluções, não anarquia. 

 

 Territórios lado b 

 
Não sei se são lado B, mas são alternativas as lugares comuns que têm na cidade. 
Costume ir ao Macondo, Seatle, e DCE,  basicamente porque lá toca música que me 
agrada e encontro gente interessante pra conversar. Sem falar no Miau, porque lá dá 
pra reunir todo mundo e conversar tomando uma bebida. Acho que a cena noturna 
de SM melhorou muitooo de uns tempos pra cá, não dá pra dizer que estou 100% 
satisfeita, mas estou bem mais feliz. 
 
A Seattle, Macondo e o DCE. Não, eles não atendem às necessidades de seus 
públicos, mas cumprem um importante papel na noite alternativa da cidade. 
 
Macondo, Seattle, DCE. Acho que a cidade não suportaria mais uma casa, não teria 
muito público e logo fecharia. 

 
Minha casa é tri lado b. Na década de 90 Santa Maria teve muitos lugares “lado b”... 
agora, tenho minhas dúdidas 
 
Considero “lado b” a cultura e comportamento “pop” fora do eixo Atlântida FM61 - 
Absinto – pagode – coluna social. 

                                                 
61 Atlântida FM, Rádio pop/rock direcionada para o público jovem. Integrante da empresa RBS, abrange os 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.   
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Não sei se os espaços são suficientes às necessidades do público, mas certamente, 
não são suficientes às minhas. Além da música há pouquíssimo espaço e interesse 
pelas demais manifestações da cultura underground – que pode ser o popular de 
amanhã – tanto da mídia e locais diversão como do próprio público “lado a” ou 
“lado b”. É muito difícil que se vejam associadas cultura e diversão em Santa Maria. 

  

 Como já percebido na análise dos tópicos de discussão, dois lugares são considerados 

pelos membros “alternativos” na cidade: o bar Macondo e a boate do DCE/UFSM. Além 

desses, o bar Seattle, que é citado em várias respostas.  Wandeclayt, em entrevista, também 

citará esses locais como pontos de encontro do lado b de Santa Maria. Outros lugares citados 

(porém em menor escala) foram Café Cristal, Café Coyote, Parada Alternativa, Miau, 

Recantu´s Bar, Aldeia Bar e Cesma, como sendo caracterizados pelo público lado b.   

 Conhecer a eleição de lugares “lado b” pelos jovens é muito importante para entender 

mais um elemento que compõem a identidade alternativa especificadamente em Santa Maria. 

Pois como o alternativo é relacional, é interessante refletir que o que denomina um lugar ou 

outro como sendo “alternativo” é essa visão local, de acordo com as referências locais. Se 

transportássemos o Macondo, o DCE e o Seatlle para qualquer outra cidade, essa visão do 

“alternativo” seria modificada em menor ou maior escala. Se em Santa Maria o bar Macondo 

chama a atenção por sua proposta alternativa, despertando o preconceito de boa parte da 

população, provavelmente é porque não se encontra no passado da cidade exemplar 

semelhante que sirva de referência para uma comparação ou crítica. O que existe é a 

curiosidade, até um certo fetiche, na construção da exo-identidade lado b, ou seja, da maneira 

como os “outros” vêem os “diferentes”. A situação contrária também ocorre, no momento em 

que os lugares pop da cidade são criticados pelos membros da comunidade, mesmo que 

alguns sequer tenham freqüentado tais locais. Da mesma forma em que o alternativo, o hippie, 

o punk ou o emo são “rotulados” por sua estética - muitas vezes de forma errônea -, também a 

“patricinha” ou o “playboy” são frutos dos estereótipos que habitam o imaginário das pessoas.  

 

Você se considera lado b? 

 

Afinal, os membros da comunidade que dizem identificar-se com a sua descrição, ir de 

encontro aos padrões e regras da sociedade, à cultura pop e as festas da moda, se consideram 

lado b?  

 

Não, eu não me considero alternativo, eu só quero um lugar que venda cerveja 
barata, não seja cheio e não toque música, se tocar alguma música delimita muito o 
público. 
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Se for pela música que eu escuto, pelos lugares que eu freqüento, pelos amigos que 
eu tenho e por participar da comunidade, tecnicamente eu sou uma ‘LADO B’ 
auehaeuhea 
 
Acredito, caso contrário não teria entrado na comunidade. 
 
No meu próprio conceito de lado-b eu me encaixo, mas no conceito lado-b que você 
acaba vivenciando nos bares e locais em santa maria acho que não me encaixo 
muito. 
 
Eu realmente não acredito que exista uma identidade lado b. quem acha que existe, é 
porque entrou na modinha indie, que infelizmente se tornou um estereotipo, o que é 
uma grande droga, assim como o 'movimento emo' foi, e acabaram destruindo (por 
rotular) as musicas emo, que nem eram tão ruins assim. (mas enfim, a gente pega 
nojo quando algo se torna tão visado). 
 
Acredito.. pois sou um roqueiro nessa cidade mais ou menos q um dia vai deixar o 
cabelo crescer se vestir de hippie e tocar pra multidão.. 
 
Acredito que sim. Me identifico com isso, não acho que o estilo de vida, os 
pensamentos que tenho e que sustento sejam muito parecidos com a sociedade em 
sua grande maioria. 

 
Não, definitivamente não sou nada lado b, nem sei o que isso significa. 
 
Estou revendo meus conceitos quanto a isso. Nunca me encaixei no que poderíamos 
chamar de “lado A”. E o que dizem que é o “lado B” desta cidade está começando a 
conflitar com o que eu considero “alternativo”. Se existir um “lado C”, incluam-me 
por gentileza. 

 
 

As opiniões dividem-se quando os membros são questionados sobre sua própria 

inserção no “lado b”. Dos 23 participantes, 10 responderam que se consideram alternativos e 

assumem a identidade lado b; 9 responderam que não se encaixam; e 9 ficaram em dúvida se 

se enquadrariam ou não. Os participantes que ficaram em dúvida justificaram a ausência de 

uma posição principalmente por não existir uma definição clara de o que significa ser lado b, 

enfim, quais os quesitos para um indivíduo se enquadrar nesse perfil e ser reconhecido como 

tal. Outros alegam não identificarem-se com a identidade lado b justamente por não acreditar 

na existência da mesma.   

 
Importância da comunidade para SM   

 

Respostas a respeito da importância da comunidade Santa Maria lado b na cidade – 

quais motivos para sua existência e de que ela serviria para a cultura alternativa, em ordem 

hierárquica pela freqüência em que foram citadas:   

 
1. Um espaço para divulgar eventos, festas e publicações do meio alternativo 
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2. Espaço para encontrar pessoas com interesses em comum 
3. Não tem importância nenhuma 
4. Um espaço para debater idéias  
5. Serve para exposição e exibicionismos 
6. Outras respostas 
Exemplos:  

 
Bah... boa pergunta! Acho que seria um lugar pra discutir temas em volta da cultura 
“lado b”(eu sei, resposta evasiva, realmente não sei). Na verdade o espaço poderia 
ser mais aproveitado para divulgação de projetos sociais, discussão de discos, filmes 
“noir” ou não... mas não é o que tem acontecido. 
 
Acredito que seria um meio de unir pessoas da cidade que possuem algo em comum. 

 
Não tem tanta importância, talvez as pessoas entrem apenas para tentar mostrar que 
são “diferentes”. 
 
Olha talvez respeito mesmo pq se tão de preto já dizem q eh drogado ..rokero 
chapadão sei la e já ficam olhando de lado pra mim a importância seria o respeito 
mesmo. 
 
Absolutamente nenhuma, tem zines impressos que trazem as informações q a 
comunidade deveria trazer (na minha opinião). A comunidade é muito avacalhada, 
todo mundo tenta se aparecer, analisar os podres dos outros e criticar sempre. 
 
Nenhuma. É Apenas um veículo de divulgação de eventos como qualquer outro.  

 
 

5.2.2 Repercussão dos questionários 

 

Guardado por uns, respondido e retornado por outros – a participação ou não por parte 

dos membros já era esperada quando o convite para responder ao questionário da pesquisa foi 

enviado. Porém, um fato inesperado foi a repercussão do questionário dentro do fórum da 

comunidade. Em um tópico que falava sobre a falta de movimento e de polêmicas na 

comunidade, surgiram comentários sobre o questionário enviado, cujas questões acabaram 

suscitando dúvidas e gerando discussão.   

Fatores como anonimato, critérios e necessidade da moderação, número de membros e 

princípios básicos da construção da identidade lado b, a partir da diferenciação do grupo em 

relação a outros ressurgiram ao debate. Uma idéia curiosa de um dos membros foi a de utilizar 

o questionário como forma de seleção de novos membros. Pedidos para que seja feita uma 

“limpeza” na comunidade vem reforçar a necessidade por parte do grupo de um moderador 

presente e ativo.  

Reproduzo aqui alguns trechos da discussão gerada:  
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Pra maioria das pessoas dessa comunidade, ela é meramente "decorativa", pode ver, 
é sempre o mesmo pessoal que posta alguma coisa.    
  
sou a favor de retirar o forum anonimo    
  
eu não. (anônimo)   
  
o negócio agora é responder o questionário    
  
Mas o questionário é pessoal e intransferível, 
Cuidado que tudo que tu disser pode ser usado contra vc!    
  
Favor fazer 3 cópias, uma para o solicitante, uma pro moderador e outra para o 
dono.Obrigado.    
  
Eu já mandei. 
Vai ficar eternamente nos anais da Unifra.   
  
já respondi também, falta mandar    
  
quero ver os critérios da poda...acho que eu saio junto.    
  
afirmação, não necessariamente minha: o questionário é uma boa forma de 'seleção'. 
eu: será? pra começar eu aposto zilhões de reais que noventa por cento da 
comunidade não vai responder, nem se fosse só pra ajudar a guria no trabalho. e 
depois.. como o moderador poderia saber "quem é quem" numa comunidade? as 
pessoas nao deveriam ser julgadas assim, "por orkut".    
  
O Atílio tocou num ponto interessante... 
Quais serão os critérios da "poda"? Afinal de contas, quais são os critérios do 
moderador pra aceitar alguem na comunidade? 
 
julgar a pessoa por essa vitrine que ela monta dela naum eh a maneira correta. e tb, 
qual eh o problema de ter 600 membros na comunidade e só participarem 20? o 
importante eh que a pessoa se identifique com a descrição da comunidade. e tem 
mais...muitas pessoas (assim como eu!) apenas lêem os posts, mas muitas vezes ou 
quase sempre naum participam da maneira como vcs gostariam; onde está escrito 
que se entrar na comunidade eh obrigatório participar*? 
*no sentido de postar, pq apenas lendo os comentários tb eh uma maneira de 
participar.    
  
Ah esse troço de questionário... sei lá, daqui uns dias abre edital de concurso pra 
entrar na comunidade.  
 
ah, num pode. eu não me enquadro no perfil da comunidade.  
eu sou gaudéria. não entendo nada destas coisas de emo (e nem quero). 
 
Bendita hora que recebi esse questionário... faziam mili anos que eu não entrava 
aqui, a comunidade realmente tava "decorativa" no meu orkut... então, tive que 
entrar e dar uma lida, uma averiguada, pra poder responder o questionário da Carol 
direitinho... oh god... que saudade eu tenho do tempo em que ela (a comunidade) 
tinha poucos membros que realmente promoviam discussões interessantes, as 
pessoas eram lado b de alma e isso aqui tinha um mediador inteligentíssimo e 
extremamente polêmico, o Gus Durden... que tempo bom, que não volta nunca 
mais... É a minha opinião caros amigos, mas já estou preparada pra ser malhada do 
mais gentil ao mais forte palavrão, afinal, não postei anonimamente...    
  
postar anonimo é moda. 
xingar o moderador é comprar passagem só de ida pro inferno...    
 ou não.    
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É, pelo menos o tópico do Atílio e o questionário deram uma "acordada" na 
comunidade. 
 

  quando assumi tentei conciliar a visao dos meus antecessores. 
nao liberei totalmente o acesso, mas tb nao fui tao rigido no filtro... o resultado é que 
a comunidade acabou inchando demais. e, acredito eu, anda precisando de uma lipo 
aspiracao. (Wandeclayt)   
  
Lipo na Lado B, Lipo na Lado B! 
 
E também o que adianta ter 479 membros se nem 100 participam?  
Os mais de 300 restantes são pra encher linguiça?    
  
Alguém já pensou em pelotão de fusilamento?? 
Acho ótimo...   
   
mas aqui nao estamos julgando pessoas. juulgamos os perfis. 
e se um sujeito se deu ao trabalho de pesquisar pra construir essa personagem 
representada no perfil, 
creio que o perfil mereça ficar sim.  (Wandeclayt)  
 
numa comunidade de quem gosta de cachorros quem não gosta de cachorros não 
entra. numa comunidade de fãs da madonna quem não é fã não entra. numa 
comunidade de gordos, magros não entram. 
quem não é lado b não é lado b e ponto. e não é não deve estar aqui. justamente por 
isso a comunidade é moderada. quem não é lado b não tem nada pra fazer aqui, e q 
vá procurar uma comunidade q se encaixe realmente no seu perfil. 
quanto a decidir o q é lado b e o q não é infelizmente nunca vai se chegar a uma 
conclusão coletiva, por que cada um vai ter critérios diferentes. basta confiarmos no 
julgamento do moderador. eu confio. 
quem acha q o moderador não tah com nada e acha que os fãs da banda calypso tb 
tem direito de serem lado b sejam gentis e deixem a nossa comunidade, pq estou 
certa de q não há muito o que lhes interesse aqui. exitem milhões de comunidades no 
orkut, estou certo de q uma delas se encaixa pra vc 
quem for a favor da poda levanta a mão! o/    
  
\o/   (Wandeclayt) 
  
quanto aos anônimos, eu não acho q eles realmente tem q ser extintos. enchem o 
saco as vezes mas temos q admitir q mtas vezes o que põe fogo mesmo nas 
discussões aki são eles né? e isso é mto bom, já q estão achando q a comu n dá mais 
caldo deixem os anonimos provocarem essa agitação que precisamos por aqui. e 
enqto a discussão for saudável acho q tah valendo...    
  
Concordo. E que acendam a fogueira...logo.   
 

 
 
5.3 Conversa com o moderador 
 
 

Wandeclayt (ver perfil do Orkut no anexo I) é uma figura muito peculiar. Como ele 

mesmo diz, difícil definir um só estilo que englobe tudo que representa visualmente, assim 

como uma só tendência que delineie seus gostos pessoais. Militar da Base Aérea, estudante de 

Física, fotógrafo, organizador de eventos, músico, dj, desenhista... divide seu tempo entre 
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várias atividades, sendo algumas, digamos assim, contrastantes. No dia da entrevista, um fim 

de tarde de quinta-feira, Wandeclayt vestia preto da cabeça aos pés, num visual meio 

motociclista, meio futurista, parecendo ser transportado de algum filme do início dos anos 90. 

Nos pés, coturnos militares. Segundo ele, esse visual reflete uma mistura de referências que 

vêm da música, do cinema, dos quadrinhos, da arte. Quando chegamos no Café em que 

combinamos de conversar, Wandeclayt pediu para que a atendente do local colocasse um CD 

que trazia consigo. Era um seleção, com bandas como Frozen Plasma, NamNamBulu, 

Combichrist, VNV Nation, Agonoize, And One, Nitzer Ebb... E enquanto comia um crepe de 

chocolate com morango, contou um pouco sobre sua vida, a relação com Santa Maria e a 

comunidade, além de mostrar reportagens e notas sobre as festas que organiza, zines e afins 

que guarda em uma pasta.  

 
Quem me rotula é geralmente quem não conhece. Vai olhar, todo de preto, pensam 
já em gótico, alguma coisa assim... Eu simpatizo com muita tendência, mas 
particularmente as coisas que eu gosto não dá pra enquadrar em uma só. Gosto de 
música gótica, gosto de alguma coisa mais obscura, mas não sou gótico; gosto de 
música eletrônica mas odeio rave e o tipo de música que toca lá.. se é pra dizer o 
movimento que eu simpatizo mais seria com o cyberpunk, que é mais um 
movimento literário, aqui em SM não vai ter mais ninguém, então não dá pra colocar 
o rótulo, rotular alguém como pertencente de uma tribo em um lugar onde não 
existe..  
 

Apesar de moderar uma comunidade relacionada a Santa Maria, Wandeclayt não é 

nativo; com 29 anos, veio do Recife há oito devido ao trabalho na Base. E encontrou aqui um 

lugar que necessitava de mudanças, movimento. Algumas carências – falta de opções em 

cultura, livrarias, cinema – não estavam a seu alcance, mas ao perceber que a falta de um 

cenário alternativo organizado na cidade, resolveu agir. Desde sempre esteve envolvido em 

eventos dos mais variados, com a intenção de reunir o pessoal que tinha uma predileção 

musical aquém do que usualmente é veiculado pela grande mídia, do que toca na FM ou 

circula pela MTV.  Wandeclayt conta que já teve muito prejuízo nas primeiras festas que 

organizou por aqui. Sem um espaço característico na cidade para sediar esses eventos, o jeito 

era se virar no do it yourself, correndo atrás de equipamento, arranjando espaço na garagem 

de conhecidos e até em bares falidos, prestes a fechar, que liberavam o local para a realização 

destas festas. Isso em meados de 2000, 2001, quando, segundo ele, havia pouquíssimas 

bandas interessadas no som dos anos 80 que ele buscava resgatar. “Tinha eu, o Gustavo, mais 

alguns que tocavam; a gente tinha que fazer essas festas pra tocar música que não tinha em 

nenhum lugar e que a gente queria ouvir, eu até ficava feliz no prejuízo”, relata Wandeclayt, 

lembrando de uma dessas festas organizadas por ele e mais outros amigos, em que 

compareceram bandas da Argentina, São Paulo e mais duas locais. Mesmo assim, o público 
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(contabilizando com as bandas) não passava de 40 pessoas. “A gente fazia festa pra gente... 

mas tava legal, a gente queria ouvir as bandas”.  

Por essas e outras, quando na apresentação da página inicial da Santa Maria lado b se 

fala em “festinha em casa com 10 amigos”, retrata exatamente o cenário em que nasce a 

comunidade, um pouco mais adiante, em setembro de 2004. Wandeclayt esteve sempre 

presente na comunidade, desde sua criação pelo primeiro moderador Gustavo, que é músico e 

dj também. Segundo ele, a idéia inicial era exatamente de reunir o pessoal que se encontrava 

na mesma situação que ele: sem ter para onde ir e sem ter o que fazer, pela questão da falta de 

espaços para um som alternativo ao das rádios e boates daqui. Como fazer algum evento com 

uma proposta mais alternativa, se não se sabia para quem divulgar? Espalhar papéis pela rua 

não resolvia... O que faltava era um meio de comunicação entre eles, e através do Orkut – na 

época, ainda uma novidade – os contatos começaram a acontecer.  

 
Com o começo da comunidade, a gente começou a identificar quem tinha gosto 
musical pra coisas que não estivessem tocando em nenhuma boate, nem na rave, 
nem no DCE. Na época o único espaço que tinha por aqui era a Cesma, alguma 
coisa se estruturava na Casa de cultura, tinha o Cineclube já que se estruturava legal, 
fora isso tinha o DCE, mas eu odiava o DCE porque só tocava anos 60 e 70 e eu não 
agüentava ficar escutando Janis Joplin e Jimmi Hendrix a noite toda... Então na 
época a gente não tinha lugares, como hoje tem o Macondo e o Seattle, que dão 
espaço pra bandas, festas, então precisava de algum elemento pra identificar esse 
pessoal, pra saber quem tava aqui perdido... 

 
 

Logo Gustavo, o “pai” da comunidade se mudou para São Paulo, passando a 

comunidade para o Calixto, também músico e organizador de eventos alternativos em Santa 

Maria, que em seguida se “orkuticidou” – ou seja, excluiu seu perfil da rede Orkut -, como 

conta Wandeclayt. Foi assim que a moderação da Santa Maria lado b foi parar nas mãos de 

Wandeclayt, e continua até hoje.  

E cada mudança de moderação representou mudanças na comunidade também. 

Segundo Wandeclayt, com o Gustavo se mantinha a proposta de resgatar o pessoal com 

gostos em comum, sendo o número de membros da comunidade bem menor e o ingresso de 

novos bem mais restrito. Já na fase do moderador Calixto, houve uma espécie de “abertura” 

da comunidade, sendo que seu número de integrantes cresceu rapidamente, e os posts 

anônimos liberados. “A comunidade inflou; foi um inchaço realmente. Aí eu comecei a 

questionar, não é possível que da noite pro dia, 400 pessoas começaram a gostar do que não 

toca na rádio, do que não tá na MTV e temas obscuros. Tem uma distorção nisso aí”. 

Wandeclayt não concorda com essa certa popularização do “ser lado b”, porque segundo ele  

“uma comunidade desse tamanho perde o status de comunidade, então não tem mais 
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identificação”. Hoje em dia, com quase 500 membros, o moderador diz não ser possível 

conhecer todos, mas grande parte é conhecido seu, se não no convívio, ao menos da rua ou de 

bate-papos na Internet. Principalmente os membros que também produzem, tocam, fazem 

zines, artes plásticas, organizam e participam de eventos, enfim, interesses em comum que 

possibilitam uma maior troca de informações. “Alguns não vou saber exatamente o nome, 

mas conheço o rosto, encontro na noite”.  

Uma das grandes polêmicas dentro da comunidade é sobre os critérios de seleção e do 

papel do moderador. Muitos membros acreditam que ele não é capaz de julgar quem é ou não 

alternativo pelo perfil do Orkut. E esta polêmica vem, principalmente, da flexibilidade do 

conceito de “ser lado b”.  Wandeclayt fala um pouco desses critérios e da importância da 

moderação da comunidade:  

 
Eu fico constrangido em fazer essa ‘poda’ porque eu não posso julgar quem é lado b 
ou não, não sei se posso, mas por outro lado eu posso ver lá quem escuta Christina 
Aguilera, Britney Spears, que por algum problema tá querendo fazer parte da 
comunidade. Exatamente ser lado b seria ser minoria. Por isso questiono: a 
comunidade tá chegando, daqui a um tempo tá quase do tamanho da Santa Maria, do 
lado "a". A outra vai virar lado b! Imagina, ia ser maioria, se tivesse quase 1.000 
membros.. mas na realidade, fora da comunidade não é assim que acontece Eu não 
acredito que o pessoal que gosta daquelas bandas e do som que toca na People´s, no 
Absinto, na Five, e por aí afora seja lado b. Esse pessoal não vai refletir 
propriamente o que a gente tem aqui na comunidade.  

 
 

Wandeclayt é muito ativo na comunidade; como seu computador está sempre ligado, 

entre uma atividade e outra – escuta música, edita desenhos, fanzine, trata fotos etc - sempre 

passa pela comunidade para ver o que está acontecendo, tanto na Santa Maria lado b como na 

comunidade do bar Macondo, da qual também gosta de participar. No mínimo uma vez ao 

dia, mas procura manter certa distância nas discussões. “Às vezes tento até não interferir 

muito na discussão pra deixar a coisa mais imparcial, como moderador devia muito fácil 

chegar e só editar post, cortar o que não tiver de acordo com seu ponto de vista... mas não 

funciona assim”. Wandeclayt atua muito mais como um mediador, intervindo quando 

necessário. Deleta posts apenas quando estes trazem ofensa pessoal a pessoas da comunidade. 

“Mas comigo não, podem me xingar à vontade que não me importo. Liberei os anônimos, mas 

o pessoal tá tranqüilo, eles divertem muitas vezes”.  

Quanto aos critérios para seleção de novos membros, Wandeclayt ressalta que não 

necessariamente ser lado b é possuir os gostos parecidos com os dele, pelo contrário, quase 

ninguém ali tem os gostos semelhantes aos dele. O conjunto de membros da comunidade é 
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muito heterogêneo. “Pra entrar lá não precisa ter gostos parecidos, e sim gostos diferentes da 

maioria. Então não tento impor minha opinião nunca ali, pelo contrário. Estou ali pra mediar”.  

Sobre a relevância das questões debatidas, Wandeclayt considera alguns tópicos muito 

bacanas, nos quais as discussões renderam bastante, e diz gostar da maneira em que os 

membros se posicionam, embasando suas idéias, buscando informações fora, fundamentando 

seus argumentos. Chamou atenção para as discussões acerca do estilo emo, entre elas o tópico 

levantado por um jornalista, o que fez o pessoal se mobilizar buscando um conceito para esta 

identidade tão polêmica. Também lembra que desde o início a comunidade sempre teve uma 

boa participação dos membros, e a maioria que participou desde o início e contribuiu com os 

tópicos participa até hoje. “Sempre gente muito ativa... ou é roqueiro, ou é artista, fotógrafo, 

gente que produz eventos. Mas a esmagadora maioria ainda só observa, entra, olha os tópicos, 

mas não se manifesta. Mas isso é comum em qualquer comunidade”.  

Wandeclayt acredita que dá, sim, para identificar certas tribos em Santa Maria ligadas 

a estilos musicais. Entre elas, cita os metaleiros; os adeptos ao psycotrance, “que é um 

movimento forte, que organiza muitos eventos, mas meio isolado, sem se misturar com 

ninguém”; os fãs de hardcore; os fãs de pós-punk anos 80 e os indies, como ele define, 

“aquele pessoal listrado, que usa all star e é fã de britpop”. Apesar de existirem alguns grupos 

distintos, Wandeclayt conta que é difícil fazer um evento focado em um só público, pois 

nenhum deles tem forte expressão em Santa Maria. Então, a solução é tentar conciliar vários 

movimentos, ao invés de deixar cada um isolado. Ou seja, a tentativa é de uma harmonia 

dentro da heterogeneidade dos gostos e estilos musicais.  

 
Você não pode fazer uma festa com um som focado em um só público... se você 
fizer uma festa só metal, não vão ser tantos; se tentar alguém que escuta música 
eletrônica dos anos 80, também não vão ser tantos, então você tem que tentar achar 
algo com que todo mundo se identifique e misturar tudo isso. 

 

Segundo Wandeclayt, cada estilo possui uma “essência”, e essa essência acaba sendo 

perdida com o passar do tempo por diversos fatores. Como exemplo, cita o punk, e fala da 

proposta inicial do estilo, de fazer música simples, com apenas três acordes, a questão do 

“faça você mesmo”, tudo feito de forma contrária ao que estava predominando no rádio, na 

TV e no cenário musical em geral: 

 
Se você pegar os anos 70, em Londres e Nova York, isso foi perdido porque logo 
virou uma moda, então uma coisa que tem como proposta ir contra a moda, virar 
moda, perde completamente, se descaracteriza. Quando o Sex Pistols tocou pra 42 
pessoas num anfiteatro, a essência tava OK. Mas depois que começa a se lançar 
mundialmente, vender camiseta em boutique, aí a coisa tava meio perdida. 
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Wandeclayt acredita em que qualquer movimento acontece assim; depois que os 

princípios e o estilo são absorvidos e disseminados pela mídia, assumindo ares comerciais, a 

“essência” se perde no caminho. Além do punk, lembra da música eletrônica, que para ele 

também perdeu sua essência no momento em que caiu no gosto da maioria e foram surgindo 

desdobramentos, como o tecno e o trance. “Mas isso é pra qualquer movimento, exceto os 

emos, que já nascem desvirtuados. Já nascem na capa da Capricho”. Isso porque, segundo ele, 

o emo é um estilo montado por várias referências comerciais, pronto para ser consumido e 

copiado, tanto na música como no modo de vestir.  

A última questão da entrevista foi quais locais, segundo o moderador, poderiam ser 

considerados lado b em Santa Maria. Wandeclayt aponta três: DCE, Macondo e Seattle. Além 

desses, acredita não haver mais nada com uma proposta alternativa na cidade.  

 
O DCE mudou bastante o foco. Até pouco tempo a gente não ouvia nada de anos 80 
lá. Hoje já toca muita coisa daquela época lá, The Cure, Depeche Mode, acho que às 
vezes depende de quem vai, e também agora anda por aí uma onda dos anos 80... 
Fora isso tem os lugares que autenticamente até já têm uma proposta de ser 
alternativo. O Macondo já nasce assim. tanto que na primeira festa do macondo, 
colocaram umas 3 bandas lá, o bar nem tinha aberto ainda, as paredes caindo; até foi 
divulgada lá na comunidade, era meu aniversário, a gente conseguiu atrapalhar o 
trânsito da Floriano,  gente que brotou não sei de onde. Sem cobrar ingresso nem 
nada. Todo mundo apareceu lá, dançando, cantando junto, e só tocando o que tocava 
em nenhum lugar. Então o macondo já nasce com essa proposta de ser um meio 
alternativo. Tem o Seattle também focado no rock, na cena grunge, na cena inglesa 
lá do britpop. 

 

Wandeclayt considera que o conceito de o que é ou não lado b depende do local de 

onde se observa. Cita o exemplo de sua terra natal, Recife, onde escutou Depeche Mode 

tocando em uma praça. O som que chamou sua atenção vinha de uma banca de camelô. Entre 

o acervo ofertado, além do lançamento da banda Depeche Mode, álbuns de Kraftwerk e The 

Cure – artigos que dificilmente seriam encontrados aqui. Por isso, Wandeclayt diz que é 

preciso avaliar o histórico da cidade, suas influências em décadas passadas para entender as 

referências musicais que predominam hoje. Se em Santa Maria é lado b escutar Depeche 

Mode, por não ter sido popularizado como no Nordeste, não serão algumas bandas ouvidas 

freqüentemente por aqui vistas como lado b por lá?  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Mas aqui não estamos julgando pessoas. Julgamos os perfis”, frisa Wandeclayt em 

um dos tópicos. A discussão acerca dos critérios de escolha de quem entra ou não na 

comunidade é polêmica e divide opiniões, essencialmente pelas pessoas serem julgadas 

através de seus perfis do Orkut. Essa dúvida sobre o julgamento apenas pelos perfis remonta à 

questão do vínculo da comunidade com a cidade e do compartilhamento de informações entre 

os membros (ao menos parte deles, os mais participativos do fórum), pois, se tratando de uma 

comunidade virtual, não é nenhum absurdo se pensar em seleção através de perfis, pois essa é 

a maneira pela qual as pessoas se apresentam dentro da rede de relacionamentos.  

Como muitos membros demonstram conhecer uns aos outros, sentem-se pouco à 

vontade de “julgarem” pessoas pela Internet, como se esse fosse um fator decisivo na 

construção da identidade pessoal. Cabe lembrar que, quando questionam esse julgamento e ao 

mesmo tempo solicitam uma “lipoaspiração” na comunidade, caem em contradição, pois 

começam a julgar também e a selecionar quem é ou não é lado b, esquecendo o discurso de 

que cada um sabe o que é e levando em conta os estereótipos ligados ao alternativo. Uma das 

participantes da discussão protesta: “Ah, num pode. Eu não me enquadro no perfil da 

comunidade. Eu sou gaudéria. Não entendo nada destas coisas de emo”.  

Critérios e estereótipos à parte, a maioria dos membros defende que de alguma forma 

é necessária a seleção para que se mantenha a identidade da comunidade, e que ela não sirva 

apenas para enfeitar o perfil de alguns, muitos desejosos de estampar uma identidade com a 

qual, segundo os “valores” do lado b, não se enquadram. Um dos membros justifica a seleção, 

argumentando que “numa comunidade de quem gosta de cachorros quem não gosta de 

cachorros não entra. Numa comunidade de fãs da Madonna quem não é fã não entra. Numa 

comunidade de gordos, magros não entram”. 

Tanto os argumentos dos membros como do moderador da comunidade sempre levam 

ao ponto inicial, a identidade lado b em Santa Maria. O que é, como se forma, para quem é, 

baseado na tradição do conceito de “alternativo”, transportando-o e adaptando ao cenário 

local. Afinal, não falamos de quaisquer alternativos, mas sim os alternativos da cidade de 

Santa Maria, inseridos em um espaço e tempos definidos, fatores decisivos para a construção 

dessa identidade.  

Para compreender a necessidade dessa construção, deve-se refletir sobre a situação do 

jovem no mundo atual, estes pertencentes à minoria informatizada do país, recebendo 
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milhares de informações por dia através dos meios de comunicação, em especial a Internet. 

Jovens que utilizam a rede não apenas para buscar informações, mas como um veículo de 

idéias e de expressão; talvez porque seja a maneira encontrada para rever os amigos e 

conhecer novas pessoas com interesses comuns, fazendo parte de uma geração que 

compreende as relações sociais de forma diversa às gerações anteriores – não substituindo os 

encontros presenciais, mas estendendo seu campo de relações através das novas tecnologias, 

utilizando-se de novas formas de encontro. 

 Jovens que buscam demarcar seu espaço no mundo globalizado, em que as pessoas se 

encontram dispersas e as identidades confusas. Um mundo em que as culturas e os hábitos se 

misturam, e as notícias do outro lado do mundo repercutem aqui. Para esses jovens, a 

construção da identidade de grupo é estreitamente ligada com a construção do “eu”, pois 

através da afirmação e da vinculação a um ou mais grupos é que poderão ser identificados 

como alguém. Ser gremista ou colorado, por exemplo, significa fazer parte de um grupo de 

torcedores de futebol, e ao mesmo tempo é uma das marcas da identidade pessoal. Fazer parte 

do lado b não é apenas fazer parte do grupo, significa ser lado b, acreditar nessa identidade, 

ser reconhecido como tal.  

Logo na etapa de observação da comunidade Santa Maria lado b foi possível 

reconhecer ali um espaço de convivência jovem dentro do ciberespaço com muito a ser 

explorado. Através da análise do fórum e da aproximação dos sujeitos foi possível relacionar 

as discussões travadas na Internet com o cotidiano dos membros da comunidade. E, 

principalmente, a experimentação das técnicas de pesquisa – análise dos tópicos e sua 

subdivisão em temas; questionário; entrevista – possibilitou a construção de uma metodologia 

própria, com estratégias aplicadas à pesquisa na Internet, especificadamente na rede de 

relacionamentos Orkut. Enfim, mergulhar no universo da comunidade serviu para pensar, e 

muito. 

E se a comunidade Santa Maria lado b fosse transportada para algum local da cidade, 

onde e como seria? Quem seriam os freqüentadores? Os membros da comunidade, 

certamente, mas como estariam vestidos? De camisetas listradas e all star, de cinto de 

tachinha e piercing na língua? Com roupa de materiais sintéticos com inspiração 

cinematográfica ou roupa de algodão natural, fazendo referência aos ideais hippies de 

liberdade?  

Como seria a decoração? Haveria livros na estante? Discos, cd´s, fitas cassete? 

Paredes pretas, brancas, vermelhas? Objetos e móveis novos, com design futurista, ou móveis 

antigos no melhor estilo retrô?  Almofadas no chão, tapetes coloridos?  
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E a trilha sonora desse ambiente - Pós-punk dos anos 80, EBM, Synthpop, Indie rock? 

Qual seria o som? The Cure, Joy Division, Strokes? Ou, a comando de Wandeclayt, Frozen 

Plasma, NamNamBulu, Depeche Mode, Combichrist? Quem sabe, melhor música nenhuma, 

como diria um dos participantes do questionário, pois isso delimitaria o público?  

Se houvesse uma TV ligada nesse local, difícil saber em qual canal estaria sintonizada, 

mas certamente não seria na MTV. Talvez algum filme trash, um documentário sobre o 

imperialismo do EUA ou um desenho animado do início da década de 90.  

E onde seria? No DCE ou no Macondo? Em sede própria? Na garagem de alguém? Ou 

a sede da lado b seria as ruas da cidade, onde os membros podem circular livremente e 

caminhar para onde quiser? 

Ou talvez, nada disso. Voltamos à questão principal, sem resposta definitiva: o que é, 

afinal, ser lado b? Segundo consenso geral, ser lado b é ser diferente, mas quanto ao que é ser 

diferente e diferente a quê, as contradições imperam.  

Essas contradições e a indefinição de um conceito para o alternativo/lado b nos dá 

pistas para entender o quão complexo é o caminho da busca de definições para uma 

identidade. Isso porque as explicações para a existência de uma identidade não estão na 

formulação de um conceito para ela, e sim nesse processo de construção, debate, tensões. Se a 

construção da identidade, apesar da vinculação com o grupo, é acima de tudo uma construção 

pessoal, impossível impor limites e delimitar regras enquanto esses limites dependem da visão 

de cada indivíduo.  

A necessidade de se buscar uma identidade e de afirmar esta perante a sociedade se dá 

pelo desejo de diferenciação, de distinção entre o “eu” e aquele “outro” ao qual me oponho. 

Mais do que ressaltar os elementos que compõem sua identidade, o indivíduo e seu respectivo 

grupo social procura ressaltar aqueles que se opõem radicalmente aos outros grupos, 

delimitando seu espaço. Por isso a insistência em criticar os pagodeiros, os sertanejos, os emo, 

pois esses que se consideram alternativos precisam manter sua distinção cultural para a 

continuidade de sua existência.  

Como, por quem e onde a comunidade Santa Maria lado b seria materializada? Se 

fizéssemos essa pergunta a um punhado de membros da própria comunidade, nem mesmo eles 

chegariam a uma conclusão ou mesmo a um consenso. Cabe a cada um idealizar, com base 

em suas referências, experiências pessoais e relações. 
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ANEXO A – Página de apresentação do Orkut 
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ANEXO B – Primeira etapa cadastro Orkut 
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ANEXO C – Segunda etapa do cadastro no Orkut 
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ANEXO D – Perfil do Orkut visto pelos demais usuários 
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ANEXO E – Página inicial comunidade Santa Maria lado b 
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ANEXO F – Questionário aplicado aos membros 
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Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo 
Pesquisa: Não basta ser alternativo: tem que ser lado b – sobre a construção de 
identidades através da ferramenta Orkut 
Acadêmica: Carolina Weber 
Disciplina: TFG II 
 

Uma breve apresentação 
 

Em resumo, minha pesquisa trata da construção de identidades através de ferramenta 
Orkut, entendendo identidade como um conceito em aberto, que está sempre em construção e 
constantemente sendo lapidada.  

Nos tópicos de discussão da comunidade Santa Maria lado b, encontrei uma grande 
riqueza de debates acerca das identidades jovens em Santa Maria. Rótulos, identificações, 
críticas... Destas discussões, destaco quatro grande eixos de interesse: a construção dos 
conceitos do “alternativo” e o “lado b”; estilos de vida; a relação com Santa Maria e usos do 
Orkut.  

O objetivo do questionário é conhecer um pouco mais da relação dos membros da 
comunidade com esta, e transpor a barreira da simples observação, propondo uma 
aproximação do pesquisador com o objeto de estudo.  

 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
Nome/ apelido no Orkut :  
(esse campo pode ser preenchido somente como o apelido usado no Orkut; se não quiser identificar-se, 
poderá deixá-lo em branco). 
Sexo:  
Idade: 
Data de ingresso na comunidade (aprox.):  
 

1. Qual(is) motivo(s) o levou a participar da comunidade Santa Maria lado b (o que lhe 
chamou atenção, qual a importância de fazer parte desta comunidade)?  

 
2. Qual a freqüência média em que acessa a comunidade e participa dos fóruns?  

 
3. Considera as questões debatidas pertinentes? 
 
4. Para você, o que é ser lado b? Considerando que a comunidade é denominada como 

um “espaço alternativo”, o que seria este “alternativo”? Alternativo, a quê?  
 

5. Qual perfil de indivíduos que você acredita que não se enquadraria no chamado “lado 
b”? 

 
6. Para você, qual a importância da comunidade Santa Maria lado b para a cidade?  

 
7. Quais locais de Santa Maria que você gosta de freqüentar e que poderiam se enquadrar 

no perfil “lado b”? Eles são suficientes e atendem às necessidades do público da 
cidade? 
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8. Concorda com a atitude do moderador em selecionar que entra ou não na comunidade? 
Por quê? 

 
9. Por fim, você acredita fazer parte dessa identidade “lado b”?   

 
 
Você pode responder às questões em um arquivo separado, ou abaixo; como preferir. Peço apenas que 
as numere.  
___________________________________________________________________________ 
 
Agradeço sua colaboração. Certamente será de grande valia para a pesquisa.  
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ANEXO G – Roteiro entrevista com moderador  
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Curso de Comunicação Social – Jornalismo 
Pesquisa: Não basta ser alternativo: tem que ser lado b – sobre a construção de 

identidades através da ferramenta Orkut 
Acadêmica: Carolina Weber 

______________________________________________________________________ 
 
Nome/ apelido no Orkut: 
Idade: 
Profissão: 
 
 

1. Como você se descreveria? Fale um pouco sobre seus gostos pessoais e musicais, 
modo de vestir e de vida. Enfim, um perfil resumido.  

 
 
2. Defina, rapidamente, a comunidade Santa Maria lado b. O que é e para quem.  

 
 

3. O que é ser lado b em Santa Maria?   
 
 

4. Quem foi o “criador” da comunidade?  
 
 
 

5. Com qual a freqüência acessa a comunidade e o fórum de discussão? 
 
 

 
6. Desde quando é moderador da Santa Maria lado b? 

 
 
 

7. Qual a importância do moderador em uma comunidade do Orkut? 
 
 
 

8. Em geral, acha as discussões levantadas na comunidade interessantes?  
 
 
 

9. Lembra de algum (ou alguns) tópico(s) que realmente te chamou atenção, pela 
pertinência do tema?  

 
 
 

10. Te incomoda o fato de muitos tópicos serem postados por anônimos? O que pensa 
sobre essa atitude?  
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11. Quais critérios que você usa para aceitar ou negar o ingresso de alguém na 
comunidade? Usando suas palavras, por quais motivos alguns indivíduos merecem ser 
“sumariamente rejeitados”? 

 
 

12. Para você, qual é o perfil do indivíduo “lado b”? Qual estilo de vida, visão de mundo, 
gostos musicais e ambientes que ele freqüenta? 

 
 

13. A comunidade é denominada como um espaço “alternativo”. Alternativo, a quê? 
 
 

14. Que locais de Santa Maria você gosta de freqüentar e acredita que se enquadrariam 
neste perfil “lado b”? Eles são suficientes e atendem à demanda de público? 

 
 

15. Qual a relação que pode ser estabelecida entre construção de uma identidade e o 
consumo cultural? 

 
 

16. Você acredita ser possível encontrar e identificar alguns estilos juvenis na cidade (por 
exemplo, EMO, punk, gótico, etc)? Se sim, quais?  

 
 
 

17. Qual a importância da comunidade para Santa Maria? 
 
 
 

18. Você se identifica como uma pessoa “lado b”? Por quê? 
______________________________________________________________________ 

 

 
 
* lembrar da questão da popularização do lado b 
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ANEXO H – Algumas bandas referidas pelos membros  
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   01. Arctic Monkeys                                    02. Bloc Party 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   03.The Strokes                      04. Kaiser Chiefs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           06. Oasis 
 
   05. The White Stripes      
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07. Radiohead  
 
 
 
 
 
 
        08. My Chemical Romance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Good Charlotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        10. Green Day 
         
 
 
11. Simple Plan 
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12. Fugazi            13. Depeche Mode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. The Cure             15. Joy Division 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          17. The Smiths 
 
 
16. Sisters of Mercy 
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18. Sex Pistols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Kiss 
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ANEXO I – Perfil de Wandeclayt  
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