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Resumo 
 
O diário virtual íntimo, também chamado de blog ou weblog, como fenômeno de 
emergência de subjetividade e mecanismo de discursivização e representação do sujeito 
no ciberespaço a partir da interação com dispositivos hipermidiáticos favorece, pela 
orientação metodológica da Análise do Discurso, a compreensão dos percursos do 
sujeito pelo labirinto da rede. Com a finalidade de percorrer esses caminhos discursivos 
são empregados os conceitos de formação discursiva, interdiscurso e heterogeneidade.     
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Introdução 

 Este trabalho se propõe, como premissa básica, a aproximar a interação 

perceptiva e cognitiva do indivíduo com os dispositivos hipermediáticos aos 

mecanismos de discursivização e representação do sujeito contemporâneo no 

ciberespaço aplicando conceitos da Análise do Discurso à observação sistemática dos 

diários virtuais íntimos, páginas na Internet caracterizadas por um formato que 

privilegia a organização cronológica de textos, bem como a disponibilização de 

hiperlinks e a interatividade por meio de comentários.  

Também chamados de blogs ou weblogs, os diários virtuais integram as 

Tecnologias de Informação e Comunicação. A facilidade no manuseio de publicadores 

de conteúdo na rede e a possibilidade de interatividade permitiram que os diários 

virtuais se disseminassem rapidamente pelo ambiente virtual, desde seu surgimento, em 

1999. Apesar da relativa uniformidade de formatos, o suporte dos diários virtuais pode 

comportar diversos tipos de conteúdo, como o jornalístico e a esfera íntima, enfocada 

nesse trabalho, justificando a denominação diários virtuais íntimos para referir-se 

àqueles criados e mantidos por uma pessoa apenas, de temática privada.  

                                                
1 Aluna de pós-graduação do Programa de Ciências da Comunicação da área de concentração I: Teoria e Pesquisa em 
Comunicação da linha de pesquisa Linguagem e Produção de Sentidos sob a orientação da Profª Drª Rosana de Lima 
Soares do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo. Bolsista da FAPESP. 
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Tomando um período mensal (outubro de 2007) de dois diários virtuais íntimos 

como corpus (Scarlett Letters e Diário da Lulu), busca-se verificar como emerge o 

sentido de si e do outro no ciberespaço, sugerindo um paralelo entre as estratégias de 

interação homem-máquina e os mecanismos de construção discursiva do sujeito e sua 

identidade. Em trabalhos pautados por outras orientações teóricas, fala-se em formação 

do self no ciberespaço para descrever tais fenômenos.   

Na rede emerge um novo tipo de percepção, uma faculdade que envolve a 

capacidade de perceber e habitar o ciberespaço da qual surge um tipo de presença 

paradoxal do humano: “As interações – perceptivas e cognitivas – que exercemos com o 

advento das redes de hipermídia nos levam a redefinir o próprio conceito de identidade 

e presença” (LEÃO, 1999, p.110).  

Para habitar tanto o mundo dito “real” quanto o ciberespaço ainda é empregada a 

palavra escrita, ou seja, para interagir e deixar marcas de presença, em ambos os 

ambientes, recorre-se à narração do mundo por meio da escrita, apesar do potencial 

hipermidiático dos meios digitais. Essa narração constitui-se a partir da alteridade, do 

contato com a diferença. Na rede essa interação é mediada e ocorre a partir de recortes 

que traduzem a desordem da rede em uma ordem reconstituída em um todo 

aparentemente coerente. 

 

A metáfora do labirinto 

Leão desenvolve a metáfora do labirinto para descrever a interação com o 

ambiente hipermídiatico. O criador desse labirinto é o arquiteto, que deve planejar sua 

estrutura por meio da escrita topográfica “aquela na qual se divide o texto em unidades, 

os tópicos, de tal forma que se possa, num outro momento, organizar essas unidades.” 

(LEÃO, 1999, p.111). No entanto, essa construção deve seguir um projeto bem 

organizado e considerar um espaço mutável e flexível, como faz a arquitetura oriental. 

Com seu olhar panorâmico, o criador do labirinto hipermídiatico articula a escrita 

fragmentada em algo que constitui um corpo finito. No entanto, o labirinto em sua 

complexidade e infinitude só emerge com o olhar local do seu viajante, que faz um 

percurso sem mapa, mas calculado.  

A leitura e a escrita topográfica são táticas primordiais que o autor emprega na 

arquitetura do labirinto e com as quais o leitor-viajante faz sua viagem na rede que, em 

seu primeiro contato com o sistema acentrado da rede labiríntica, perde-se na 

fragmentação e no dilúvio de informações oferecidas, navegando num mundo 
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desconhecido com sua barca. Nas seleções que faz e nos links que escolhe pela leitura 

concentrada, o viajante constrói um segundo labirinto, que reúne os elementos pré-

selecionados de sua pesquisa e também aqueles inesperados. Em um terceiro momento, 

ele organiza esses elementos, congelando-os numa escrita.            

O autor empírico do diário virtual agrega características de arquiteto e viajante. 

Constituído por um paradoxo em função da facilidade de publicação de conteúdos em 

diários virtuais íntimos, ao mesmo tempo em que é um arquiteto (para Lúcia Leão), um 

autor-modelo (seguindo a nomenclatura de Umberto Eco) que planeja os caminhos da 

leitura a partir de uma visão global da estrutura da rede em que se insere e do mapa de 

seu diário, ele é também um viajante de tantos outros caminhos propostos em leituras na 

rede. Ele arquiteta seu diário virtual em cada post, como se semeasse caminhos tendo 

em vista o percurso do seu leitor-viajante. Essa construção arquitetônica é criada, no 

entanto, com elementos coletados pelo autor como viajante na rede. A partir do primeiro 

grande labirinto da rede no qual viaja, ele desenha um segundo labirinto, com seus 

passos e escolhas. E é desse fio que irá arquitetar, “escrever” um terceiro labirinto.  

O autor-modelo-arquiteto propõe um roteiro de viagem ao leitor-modelo-

viajante, que pode escolher seguir os rastros lineares e cronológicos deixados pelo 

arquiteto do diário virtual íntimo ou atravessar esse labirinto transversalmente, sem 

seguir a ordem dos posts nem o caminho de leitura proposto pelo autor. Assim, o 

percurso proposto está apoiado na idéia da função-autor, noção de Foucault que admite 

certa unidade de sentido em torno de uma obra em função de uma coerência interna 

construída discursivamente. 

 

A busca de centramento pelas narrativas de si no ciberespaço  

Pelo narcisismo, segundo Birman (BIRMAN in PINHEIRO, 2003: 17). “a 

unidade do eu se forja como modo de se contrapor ao descentramento, sendo, 

portanto ficcional, uma vez que o descentramento, real, continua se processando 

pelo viés das pulsões e dos objetos”. Assim, a identidade passa a ser da ordem da 

ficção inventada pelo sujeito com a intenção de restaurar a unidade perdida do eu, 

sempre narcísico, uma tentativa de construir a unidade e o centramento do sujeito 

em face do descentramento representado pela força pulsional. As narrativas de si no 

ciberespaço devem ser compreendidas nesse contexto narcísico, no qual a identidade 

como unidade seria uma espécie de ficção, permeada por multiplicidades e diversidades 

a serem resgatadas pelos processos de identificação.   
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Um efeito de sentido monofônico é oferecido pelo arquiteto do diário virtual 

íntimo como uma estrutura centrada e singular, que reflete uma unidade também em 

termos de identidade empírica desse autor. Por serem um material de origem 

autobiográfica, no sentido de uma grafia de si, os diários virtuais íntimos, em sua 

globalidade, guardam um efeito de sentido de subjetividade apoiada num aparente 

centramento do sujeito discursivo que emerge desses textos. No entanto, afirma-se que 

os diários virtuais íntimos são como as autobiografias e os diários tradicionais, mas que 

guardam algumas semelhanças com eles, principalmente em termos estruturais.       

A autobiografia, material narrativo de si, apresenta-se similar, em termos de 

formato, ao diário íntimo, pois depende essencialmente do papel semiótico da palavra, 

como instrumento da consciência e material da vida interior. É pela palavra que o 

sujeito se define em relação ao outro, à coletividade, fazendo da autobiografia um 

mecanismo de autolocalização tanto no labirinto do mundo dito real quanto do ambiente 

hipermídiatico. É só por meio da linguagem que os seres humanos são capazes de 

construir interpretações narrativas da realidade.  

O diário virtual é um objeto que expressa as múltiplas condições do humano 

como ser social, discursivo e psicológico, pois demonstra sua capacidade de recorte da 

realidade por operações de nomeação e representação, permitindo aludir a um cotidiano 

passado e a outras imagens mentais que só adquirem um sentido ao serem 

materializadas verbalmente. Se a linguagem opera isolando e recortando o mundo a ser 

visto, o diário virtual deve ser compreendido como um foco de apresentação de mundo. 

Já imerso na ordem simbólica e perdido no labirinto do ciberespaço, o indivíduo produz 

um novo recorte, fazendo escolhas e desenvolvendo movimentos de significação dentro 

daqueles primeiros recortes simbólicos que a linguagem já havia operado.       

Por meio da linguagem, o diário virtual íntimo permite ao sujeito construir 

discursivamente o mundo em que vive e povoá-lo de elementos reconhecíveis. Segundo 

Coracini, mobiliar o deserto “individual” significa constituir um sujeito na linguagem, 

cultivando-o por meio de um percurso profissional e pessoal, fazendo variar posições 

enunciativas, vendo em si mesmo uma parcela do outro, sendo esse outro tanto um 

indivíduo quanto a cultura. Povoar, portanto, é também narrar, relatar.  Essa prática é da 

ordem do inconsciente, pertence ao próprio indivíduo: “contudo, esse indivíduo se torna 

sujeito de seu discurso por sua singularidade, por seu modo de ser e de mobiliar esse 

mundo por meio da linguagem”. (CORACINI, 2003: 24).  
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Muitas são as maneiras pelas quais essa prática se dá: o modo de contar e de 

falar permeia todas as relações entre o sujeito e o mundo em que vive, definindo-se 

como o meio primordial que liga cada sujeito à sociedade. O modo de narrar é único, 

particular de cada sujeito e se expressa pelo estilo individual de cada um em suas 

narrativas virtuais. No entanto, o que se pode narrar é da ordem coletiva, faz parte de 

um discurso social que permeia a memória discursiva. 

A identidade se constrói navegando no labirinto, povoando essa rede 

emaranhada de narrativas hipertextuais individuais e singulares. As idas e vindas por 

várias dimensões sejam elas hipertextuais, lingüísticas ou espaciais arquitetam a 

identidade do sujeito, ou melhor, são processos de identificações que permitem ao 

sujeito se fazer conhecer, dando um sentido à sua existência, construindo uma 

linearidade, uma coerência, mesmo que fantasiosas. São fantasias narcísicas, que 

buscam resgatar a singularidade do eu, bem como sua essência, frente à alteridade do 

outro. Os deslocamentos do sujeito em direção à diferença não constituem, no entanto, 

uma ruptura porque “encontrar a diferença não é encontrar a ruptura: nem comigo, nem 

com aquilo que me remete a mim mesmo. É advertir-me de que só sou eu no encontro 

com o outro diferente de mim” (CORACINI, 2003: 27).  

Ele se esforça para criar uma coerência nesse mar instável da 

contemporaneidade e da cibercultura, fantasiando domar seu inconsciente ao criar uma 

identidade que acredita ser verdadeira. No entanto, deixa escapar, em suas próprias 

narrativas, partes do outro que se encontram dentro de si. A rede, já útil na formação de 

comunidades é a grande promotora pela busca da alteridade. O contato com outros 

indivíduos e outras culturas, principalmente acelerada e intensificada no ambiente on-

line provoca o retorno sobre si mesmo, favorece a percepção do estrangeiro que nos 

habita, abrindo espaço para o questionamento da univocidade e da homogeneidade 

ilusórias e fantasiosas que marcam o discurso singular.   

Apesar da aparente sutura e unidade que uma biografia materializada em diário 

virtual íntimo produzido por um indivíduo na rede possa apresentar, se olhadas a partir 

de uma lupa discursiva, as narrativas virtuais singulares guardam, em suas palavras e, 

principalmente, em seus hiperlinks, segredos mascarados por uma homogeneidade 

lingüística. São as heterogeneidades constitutivas e mostradas do indivíduo e do 

discurso, que pululam no ambientes on-line, descentralizando o sujeito justamente na 

rede em que ele busca tecer sua biografia ilusória. Uma complexidade que os indivíduos 

não são capazes de controlar, apesar da vontade e da insistência.        



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008 

 

 6 

Com a narração autobiográfica na rede busca-se na interação a diferença, para 

então conseguir distinguir a semelhança com a qual possa se associar. Só o caráter 

público da rede permite essa realização, pois coloca, lado a lado, ainda que 

virtualmente, os indivíduos sedentos por saberem quem são, para onde vão, ou até de 

onde vieram. Constitui-se representativamente um presente com base nas fantasias da 

realidade do autor, arquitetando verbalmente um mundo virtual. Um mundo no qual se 

instala um efeito de sentido de realidade que busca uma coerência de identidade e 

unidade por parte do sujeito discursivo ali instalado, apesar dos esforços de alguns 

campos do saber em romperem essa unidade que o constitui. Ou seria apenas um efeito 

de unidade perpetuado pelas iniciativas constantes de juntar os cacos de um objeto 

único cuja unidade já foi rompida muito antes? Respostas a essas perguntas podem ser 

buscadas com o auxílio da orientação metodológica da Análise do Discurso. 

 

A Análise do discurso 

Um modo de apreensão dual da linguagem que a compreende como 

integralmente formal e atravessada pelos embates subjetivos e sociais é capaz de 

conhecer quem é e como atua esse sujeito discursivo em dimensões hipertextuais. A 

Análise do Discurso pode prover uma visão dos diários virtuais íntimos que foge da 

desordem discursiva sem deixar de levar em conta as descontinuidades do discurso e do 

social. E é justamente essa capacidade da AD para fornecer elementos teóricos que 

integram língua, inconsciente, discurso e sociedade que possibilita constituir os abalos 

discursivos nos diários virtuais íntimos como uma desordem que pode ser ordenada ou 

reconstituída teoricamente pelos movimentos analíticos da Análise do Discurso, numa 

direção paralelo à ordenação do terceiro labirinto.  

Embora carregue conceitos da Psicanálise e do Materialismo Histórico, o sujeito 

da Análise do Discurso não é o sujeito ideológico assujeitado, interpelado pela ideologia 

nem o sujeito do inconsciente psicanalítico, tampouco uma junção de ambos. Ele é, 

desde as formulações inaugurais da Análise do Discurso, um sujeito discursivo marcado 

tanto pelo inconsciente quanto pela ideologia e especialmente atravessado pela 

linguagem. Aqui é necessário falar em sujeito psíquico, singular e afetivo, mas também 

condicionado pela ideologia e pelos contextos sociais, uma vez que se defende a posição 

de que as práticas e instituições sociais são decisivas na prática da subjetividade. 

As matizes da noção de subjetividade perpassam as diferentes conceptualizações 

do sujeito nas Ciências Humanas. Uma subjetividade dita monológica é decorrente de 
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um conceito de sujeito idealista e cartesiano baseado no eu como um espaço mental 

autônomo, centrado na consciência e sujeito da razão do qual emerge uma subjetividade 

autocentrada e monádica. No entanto, o radical descentramento do sujeito opera uma 

revolução na História das Idéias a partir da revolução copernicana, do evolucionismo 

darwinista e, principalmente, do inconsciente freudiano, que desloca o psiquismo do 

consciente e coloca o sujeito à mercê das pulsões sexuais e de auto-conservação do 

inconsciente. Com a teoria psicanalítica e a problemática do eu inauguradas por Freud e 

problematizadas por Lacan, o homem se constitui como sujeito a partir da relação com o 

outro. A alteridade é, assim, condição necessária para a consciência de si, agora 

marcada pela condição conflituosa narcisista (Freud) e erigida a partir da linguagem e 

pela linguagem (Lacan). É assim, uma subjetividade dialógica e descentrada. 

Um enfoque da Análise do Discurso que aborda o sujeito descentrado, que 

admite a potencialidade do inconsciente e a força da ideologia está habilitado a captar 

essa articulação entre a dinamicidade das relações sociais e intersubjetivas e as 

manifestações lingüísticas verbais presentes nas mídias digitais. A Análise do Discurso 

se distancia de uma posição subjetivista do sujeito e se aproxima de uma concepção de 

sujeito que perde essa polaridade centrada no eu/tu para dar lugar a estudos da presença 

do outro no discurso. 

A constituição de sentido e de identificação do sujeito é representada pela 

Formação Discursiva, conceito que, para Foucault (1987 p.43), significa “um conjunto 

de regras anônimas históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que 

definiram em uma época e para uma área social, econômica, geográfica ou lingüística, 

as condições do exercício da função enunciativa”. As formações discursivas refletem, 

no discurso, as posições ideológicas e determinam seus sentidos. A noção de formação 

discursiva formulada por Foucault é reformulada por Pêcheux de acordo com o quadro 

teórico do marxismo althusseriano como “aquilo que pode e deve ser dito - articulado 

sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 

programa etc.- a partir da posição dada na conjuntura social” (PÊCHEUX, 1997:160) 

A primeira e a segunda fases da Análise do Discurso são marcadas pela idéia de 

assujeitamento do sujeito à formação discursiva, presumindo discursos considerados 

como homogêneos, fechados em si. Apesar das noções de formação discursiva e 

interdiscurso terem origem na segunda fase, é na terceira que se opera uma 

desconstrução da idéia de assujeitamento e da de maquinaria discursiva fechada, 

levando ao abandono de uma homogeneidade atribuída à noção de condições de 
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produção do discurso e reconhecendo a desestabilidade das garantias sócio-históricas. É 

nesta fase que se pode falar na noção de interdiscurso e heterogeneidade. Adota-se, 

assim, uma concepção interdiscursiva de formação discursiva, pela qual uma formação 

discursiva apenas se constitui e se mantém pelo interdiscurso, permitindo abordar 

alguns corpora não doutrinais, como o discurso de si no hipertexto.  

 

O primado do interdiscurso 

Seguindo autores como Bakhtin e Authier-Revuz, Maingueneau (1984) reafirma 

que uma prática discursiva deve ser apreendida considerando sua relação inextrincável 

com a alteridade. De acordo com Maingueneau, o interdiscurso tem precedência sobre o 

discurso, o que significa que o estudo da especificidade de um discurso supõe que seja 

posto em relação com os outros. Este trabalho pretende pensar as práticas discursivas 

enunciadas em um ambiente hipertextual e está destinado a pensar uma ‘mistura 

inextricável do Mesmo e do Outro, uma rede de relações constantemente aberta’. O 

hipertexto, por si só, condiciona mecanismos textuais de construção de sentido 

diferenciados daqueles da narrativa linear devido à sua arquitetura multidirecional, 

formada por redes interligadas por pontos e nós.  

Maingueneau (1984) propõe uma tripartição do conceito de interdiscurso em 

universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Universo discursivo é o 

conjunto de formações discursivas que interagem numa conjuntura dada. É o horizonte 

a partir do qual serão construídos os campos discursivos, constituídos por um conjunto 

de formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitando-se 

reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo. Espaços 

discursivos são subconjuntos de formações discursivas que o analista julga relevante 

para seu propósito colocar em relação.   

As noções advindas da Análise do Discurso de formação discursiva e 

interdiscurso irão orientar a análise do diário virtual Scarlett Letters, cujo trecho segue 

abaixo: 

Poteito, potato, vajayjay, va... what? 
 
Aquela detentora de muitos nomes, quase todos impróprios, parece ter sido batizada nos EUA 
com um novo apelido definitivo (e até crismada por Oprah Winfrey, segundo consta). 
Eu digo que são quase todos impróprios porque as palavras usadas para se referir à moça 
invariavelmente denotam infantilidade, vulgaridade, agressividade, humor duvidoso, machismo 
ou todas as alternativas combinadas. Até mesmo o termo defendido como o supostamente 
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correto, vagina, está errado: o qe chamam de vagina é na verdade a vulva. 
O que nos leva a um dos meus dilemas gravídicos: que nome usar com a Menina, considerando 
que a palavra que eu passei a usar depois de adulta é totalmente grotesca se vinda de uma 
criancinha. Vocês sabem de quem eu estou falando. 
Eu me lembro de um post no www.mothern.blogspot.com, publicado há algumas eras 
geológicas, que tratava do mesmo assunto. Todas foram dar seus palpites e uma certa dose de 
constrangimento era quase unânime. 
O termo que a minha mãe usava quando éramos pequenas é infantil demais para mim hoje. Eu 
acho que sempre me sentiria meio ridícula ao me ouvir, sem contar que em São Paulo ele é 
sinônimo do correspondente masculino. Não vamos confundir a criança.  
Também desgosto de algumas palavras que são consideradas meio mainstream por muita gente. 
Não uso e nunca usarei nada que comece com ou inclua a letra "x". Primeiro porque me soam 
feias mesmo, segundo porque têm uma certa carga sexual meio depreciativa, querendo ou não.  
O veto se estende às referências ao mundo animal, estejamos falando de aves, anfíbios ou 
lepidópteros.  
Não tenho nenhum desconforto, nem se trata de pudicícia (arrá, chegou o dia em que eu 
consegui usar essa palavra no blog!). Ela vai saber direitinho o que é vagina, pênis e afins. Mas 
convenhamos, ensinar uma menininha a falar "vuuuuulva" é meio demais para a minha cabeça. 
Nem eu digo "vuuuuulva". 
Então me digam aí, as que sofreram dilema parecido, qual acabou sendo a solução. 

Certamente os diários virtuais íntimos são enunciados diferenciados por um 

efeito de subjetividade proveniente da estilização pessoal que instala no enunciado um 

actante que se diz eu, em um momento de referência determinado, um enunciado que 

busca transparecer um sujeito singular e livre implícito. No entanto, essa busca por um 

efeito de sentido monofônico que tenta proteger o enunciador das investidas polifônicas, 

centralizando-o como um indivíduo dono de seus atos e de seu discurso, funciona como 

uma estratégia nem sempre bem-sucedida. 

Das incursões do autor em um primeiro labirinto, aquele do simples acesso, ele 

coleta dados que podem ser disponibilizados em seu diário virtual. Uma das maiores 

fontes de material simbólico para esses autores, ou seja, de memória discursiva é, 

certamente, o discurso jornalístico e informativo. Também, o outro nos diários virtuais 

íntimos está presente nos comentários, pressupostos já pelo autor como fonte 

interdiscursiva. No trecho analisado, é clara a referência à presença dos comentários, 

como fonte do discurso do outro.    

Como todo discurso não resulta da vontade de um sujeito uno, centralizado, mas 

é tecido a partir de outros discursos – que podem ser provenientes de diferentes 

formações discursivas – considera-se o discurso informativo e jornalístico um dos 

pilares da constituição do sentido nos diários virtuais íntimos. As operações lingüísticas 

que fazem os enunciadores são conscientes, tomadas a partir da memória discursiva 

disseminada pelo discurso das mídias. Assim, no universo discursivo dos diários 
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virtuais íntimos convive o espaço discursivo da intimidade, colocado em relação ao 

espaço discursivo da publicidade e da informação. 

O interdiscurso funciona como base de fornecimento dos sentidos que parecem 

brotar do sujeito, ou seja, o autor do diário virtual analisado conhece as outras palavras 

que funcionam como sinônimos do termo pejorativo, mas recorre a seus leitores como 

fonte. É esse interdiscurso que disponibiliza sentidos para o sujeito que se julga uno e 

fonte do dizer, mas isso ocorre porque ele se insere numa formação discursiva. Esta 

última representa um espaço (não empírico, mas discursivo) onde os enunciados 

ganham sentido.  

 As condições de produção fazem parte da exterioridade lingüística e podem ser 

agrupadas em condições de produção em sentido estrito (circunstâncias de enunciação) 

e em sentido amplo (contexto sócio-histórico-ideológico). As condições de produção do 

tipo estrito, nos diários virtuais íntimos, estão marcadas pelo paradoxo público-privado 

que caracteriza os diários virtuais íntimos.  

 Um sujeito na contemporaneidade constitui-se, assim, na intersecção paradoxal 

entre as esferas pública e privada que constituem campos discursivos concorrentes no 

universo analítico dos diários virtuais íntimos. O indivíduo que navega no ciberespaço é 

atravessado diretamente por discursos provenientes de diversos universos midiáticos 

que compõem referências significantes diferenciadas. Construída antes através dos 

equipamentos coletivos e dispositivos de comunicação da modernidade, a subjetividade 

agora se dá de forma personalizada no ciberespaço, provocando a emergência de um 

sujeito que se diz possuidor de seus discursos e de sua identidade. Um sujeito que 

coleta, a partir da memória interdiscursiva disponibilizada pelas diferentes mídias, 

elementos capazes de constituí-lo como sujeito singular que possui uma identidade e 

gostos próprios, evidenciados pela presença de um corpo empírico e por uma imagem 

de si. 

Para além da concretude do texto, pode ser verificado como o tema central o 

tabu sexual. Embora o enunciador busque se afastar deste tabu ao comentar sobre o 

assunto sexo em seu diário virtual, a tentativa de nomear as partes baixas femininas 

revela também os seus valores e aqueles que deseja transmitir ao seu filho. Assim, o 

trecho explicita a necessidade de nomeação das partes íntimas femininas, em uma 

espécie de onomástica das figuras da vagina. Acrescenta-se que, nessa dimensão 

figurativa, existe um olhar que se afasta do prazer erótico supostamente emparelhado ao 

órgão sexual para que se instale o tom de voz familiar, no sentido de recuperação da 
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moral familiar. Como recorrência, temos o sujeito que se identifica com o papel 

temático do pai preocupado em escolher a melhor designação do órgão sexual feminino 

para poder interagir com o outro sujeito: o seu filho.  

 Assim, a formação discursiva referente à sexualidade está presente em toda a 

estrutura do texto. Apesar do enunciador empregar um estilo bastante pessoal e intimista 

em uma tentativa de distanciar-se dos tabus que normalmente revestem esse tipo de 

formação discursiva, a carga ideológica que o tema carrega de acordo com o contexto 

sócio-histórico-ideológico em conjunto com as circunstâncias de enunciação, ou seja, as 

condições hipertextuais de produção discursiva evoca um efeito de sentido de busca 

pela substituição do tabu. Essa busca se dá, no entanto, estritamente por meio do outro, 

da opinião dos leitores a respeito do assunto proposto.   

Destaca-se que esta é uma cena enunciativa depreendida de um diário virtual 

íntimo apenas. O objetivo de enfatizá-la neste momento é indicar que o círculo íntimo 

longe de ser configurado como o universo solipsista de um sujeito remete ao sujeito em 

busca do outro, no caso um sujeito que visa a relação social com o filho.  Comprova-se 

o gênero diário virtual como da ordem da descentralidade, até no diário virtual íntimo, 

apesar dos efeitos de sentido monofônicos.    

De tema geralmente empregado por uma formação discursiva referente ao 

discurso informativo, como efeito de objetividade e ao discurso privado, como efeito de 

subjetividade, a sexualidade é abordada nesse ínterim do público que marca o 

jornalístico e o meio hipertextual e do privado que indica um tema sujeito a provocar 

indiscrições. Comprova-se, portanto, a heterogeneidade dessa formação discursiva, 

cujos sentidos emergem no sujeito como se fossem algo que emana dele. 

 A busca por um termo adequado para a nomeação das partes íntimas femininas 

para substituir as palavras vulva ou vagina demonstra, de modo claro, um sujeito 

extremamente preocupado em transmitir ao filho uma concepção moralizante de mundo. 

Além disso, a materialização desse texto no contexto público da internet demonstra um 

sujeito que busca passar essa idéia de moralidade ao leitor. Assim, apesar e justamente 

por se dar a ver ao outro, o enunciador busca transmitir um Ethos explicitamente ético. 

O material interdiscursivo traz aos indivíduos novas maneiras de se fazerem 

reconhecer como sujeitos em seus próprios discursos, ou seja, possibilitam que eles 

personalizem verbalmente e estilisticamente assuntos veiculados diariamente pelos 

meios de comunicação de forma informativa. São temas essencialmente privados, mas 

que textualizados em jornais e revistas, ou seja, em regiões do interdiscurso dessas 
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formações ideológicas revestem-se de um tom objetivo, ou seja, adquirem um efeito de 

sentido informativo. Os mesmos temas, ao serem discursivizados em uma região 

marcada pelo paradoxo da privacidade e da publicidade, adquirem um efeito de sentido 

de subjetividade, comprovando uma necessidade dos enunciadores em afirmarem-se 

como proprietários e senhores de seus discursos.    

Apesar desses efeitos de sentido de subjetividade, é possível observar nesses 

enunciados resquícios do discurso informativo, ou seja, marcas do outro interdiscursivo 

no Mesmo. Pode-se observar, também, em função do contexto público onde os 

enunciados se materializam, indicadores de uma política dos bons costumes e das boas 

maneiras. São formações discursivas do domínio da sexualidade, do tabu sexual, temas 

do âmbito privado que se tornam públicos, mas enunciadas de maneira a poderem ser 

públicas, pois revestidas de um estilo politicamente correto.  

 

As heterogeneidades 

As noções de heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade mostrada também 

podem ser empregadas com a finalidade de demonstrar a presença do outro nos 

enunciados dos diários virtuais íntimos. Destacado o caráter essencialmente dialógico 

de todo enunciado do discurso, a heterogeneidade no discurso é a forma mais comum de 

alteridade. Para Jaqueline Authier-Revuz, a polifonia presente nos discursos se efetiva 

em dois planos distintos: o da heterogeneidade mostrada e o da heterogeneidade 

constitutiva. 

A heterogeneidade mostrada ocorre quando “formas, lingüisticamente 

detectáveis no nível da frase ou do discurso, inscrevem, em sua linearidade, o outro” 

(AUTHIER-REVUZ 2004: 12). Para a autora, a heterogeneidade mostrada não é a 

revelação (nem parcial) da heterogeneidade constitutiva, e sim uma tentativa do sujeito 

de se individualizar, e/ou singularizar seu discurso. É o caso do discurso relatado (direto 

e indireto), das aspas, do itálico e do metadiscurso do locutor (conjunto de expressões, 

glosas, retoques, comentários).  

Formas mais complexas em que a presença do outro não é explicitada por 

marcas unívocas na frase são denominadas de heterogeneidade constitutiva  que não 

revela o outro, porque é concebida no nível do interdiscurso e do inconsciente  refere-

se ao funcionamento real do discurso, enquanto a heterogeneidade mostrada diz respeito 

à voz do outro inscrita no discurso: 
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É o caso do discurso indireto livre, da ironia, da antífrase, da alusão da 
imitação, da reminiscência em que se joga com o outro discurso (às vezes, 
tornando-o mais vivo)  não mais no nível da transparência, do explicitamente 
mostrado ou dito, mas no espaço do implícito, do semidesvelado, do 
sugerido (BRANDÃO 2005: 50). 

 

O trecho abaixo, do diário virtual Diário da Lulu faz uma alusão a uma notícia 

divulgada por um jornal, revelando que seu discurso é fruto de muitos outros, entre eles, 

aqueles permeados pelos jornais: 

 

Nesse trecho, as marcas do outro podem ser observadas tanto na 

heterogeneidade que explicita o discurso jornalístico e informativo, quanto na forma em 

que o sujeito se coloca no enunciado, instaurando uma conversa consigo mesmo, por 

meio de um discurso direto. Apesar da ausência das aspas, o enunciador simula um 

diálogo, inaugurando um outro no enunciado que se constitui de duas formas 

interligadas: a primeira, por meio da explicitação do olhar do outro, em função do 

caráter público exercido pelos comentários. O enunciador presume a presença do 

enunciatário, bem como o seu olhar e sua caracterização voyeurística. Assim, a forma 

subseqüente de constituição do outro no ciberespaço contrapõe o Mesmo privado ao 

Outro público, ou seja, o discurso intimista e confessional ao informativo e jornalístico. 

Também o enunciador de Scarlett Letters menciona diretamente o Jornal The 

New York Times:  

 

A citação direta à apresentadora de televisão norte-americana Oprah Winfrey é 

um caso de heterogeneidade mostrada, bem como a alusão ao jornal The New York 

Times. Expressões utilizadas pelos enunciadores também demonstram a voz do outro 

nos discursos dos diários virtuais.  

Em termos de forma, o ambiente hipertextual é, certamente, marcado pela 

polifonia, nas inúmeras vozes que ecoam dos links, multiplicada pelas possibilidades 

Segunda-feira, 22 de Outubro de 2007 
Sabadão, lulu acorda, vai tomar seu tradicional café da manhã na padoca da esquina de casa, 
abre o jornal que só lê aos finais de semana e repara: olha... tem mostra de cinema em sp! 

Tuesday, October 30, 2007 

Poteito, potato, vajayjay, va... what? 
aquela detentora de muitos nomes, quase todos impróprios, parece ter sido batizada nos EUA 
com um novo apelido definitivo (e até crismada por Oprah Winfrey, segundo consta). 
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interativas do meio. O Outro no espaço discursivo dos diários virtuais íntimos não pode 

ser reduzido apenas a referências explícitas a outros espaços. Ele é onipresente e mostra 

suas diversas facetas a cada clique do mouse, se apresenta ao usuário na forma de uma 

alteridade oculta na interface do diário virtual. O Outro é um tu virtual, do qual o 

enunciador deve constantemente separar-se, para que essa alteridade concretize-se.       

É como se o conteúdo do diário virtual íntimo tentasse, a todo custo, fechar-se 

semanticamente, buscasse a cada dito uma maneira de construir uma lógica interna que 

pudesse ser encerrada em si mesma, sem a necessidade de referências externas, 

construindo um universo íntimo que se crê autônomo e suficiente. O discurso foge, a 

todo o momento, do choque com o Outro, sem dar-se conta que a alteridade vive dentro 

de si Mesmo. A relação interdiscursiva é um espaço de trocas, e nunca de uma 

identidade fechada.  

A alteridade é, assim, condição constitutiva do diário virtual íntimo, uma vez 

que a interação dos discursos do funcionamento discursivo estrutura a identidade do 

Mesmo e do Outro, identidade de um discurso que coincide com a rede de 

interincompreensão na qual ela é capturada: “Cada um introduz o Outro em seu 

fechamento, traduzindo seus enunciados nas categorias do Mesmo, assim, sua relação 

com esse outro se dá sempre sob a forma de “simulacro” que dele constrói” 

(MAINGUENEAU: 2004 22). A interconexão generalizada possibilitada pelo meio on-

line limita uma tentativa de fechamento semântico, abrindo as portas dos espaços 

discursivos para intervenções constantes, por meio dos links e da ferramenta interativa 

dos comentários, nos diários virtuais íntimos. É o Público que existe dentro de cada 

Privado, cada Outro que constitui o Mesmo.   

 De forma sistemática, nos diários virtuais íntimos interagem formações 

discursivas referentes à privacidade e à publicidade. São, assim, um universo discursivo, 

horizonte a partir do qual se constituem os campos discursivos da intimidade, em 

concorrência às formações discursivas da informação objetiva e do jornalismo. Dessas 

formações discursivas nos diários virtuais íntimos devem ser categorizados e separados 

espaços discursivos, ou seja, subconjuntos de formações julgados como interessante às 

análises relacionais.  

 Da relação entre o mesmo privado que especifica os diários virtuais íntimos, 

como campo discursivo e o outro jornalístico como espaço discursivo presente, mas 

composto a partir do interdiscurso midiático, é que devem ser analisados os diários 
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virtuais íntimos, buscando descentrar, por meio de seus discursos, um sujeito 

contemporâneo.      

 

Conclusões   

Como viajante da rede, o autor do diário virtual íntimo perde-se pelos diversos 

caminhos, mas busca centrar-se na imagem de si por meio da narração autobiográfica, 

arquitetando um labirinto a partir de sua identidade e formado por percursos e efeitos de 

sentidos coerentes em torno de uma singularidade. No entanto, a orientação 

metodológica da Análise do Discurso demonstra o caráter interdiscursivo e heterogêneo 

desses enunciados constituídos com elementos provenientes das inúmeras viagens do 

autor perdido pelo labirinto, concebidos em decorrência do encontro com o outro.  
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