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OS PONTOS NODAIS E O INÍCIO 
 

Nenhum tema de doutorado é escolhido. Ele nos escolhe. O ato de pesquisar é 

a busca de uma resposta, a ilusão de uma resposta, que se transforma no final de qua-

tro anos em uma série de perguntas não solucionadas. 

Ao longo desse tempo o objeto sempre foi a subjetividade. Esse algo que tanto 

nos afeta e produz coisas que podemos ver, sentir e pensar. Estudar a subjetividade é 

estar atento a vários movimentos, aos pontos nodais que aparecem e desaparecem. 

A evolução tecnológica causada pela sofisticação dos meios de comunicação 

não alterou apenas os hábitos cotidianos, mas criou uma nova cultura1, uma cultura 

dominada pela tecnologia. A ilusão e o poder social são dois vetores explorados pela 

visibilidade e por essa existência tecnológica, configuração esta formada pela cultura 

tecnológica vigente. Promove-se o prazer de aparentar ser alguém, de poder colocar 

em prática imageticamente o que se idealiza, a expansão de limites oriundos e promo-

vidos dos desdobramentos dos planos de vida, de vivermos várias camadas. A sedução 

dos upgrades tecnológicos não é incentivada apenas como consumo material, mas um 

consumo de uma estética de vida, do preenchimento de certo vazio ou na tentativa de 

chegar ao Outro, a alteridade. 

Tecnologia é um componente que exige racionalidade para o seu uso, mas 

também uma grande porção de criação por parte de seus realizadores. É uma palavra 

de origem grega que associa “techné”: arte/técnica/criação e “logos”: estu-

do/conhecimento. Se bem que na origem grega da palavra “técnica” seja perceptível o 

entrelaçamento de virtual/imaginação e de racional/realização, na prática, esses pares 

alelos usados aqui podem ter outras aplicações, como veremos mais a seguir ao cons-

tatarmos que a relação entre sujeito e tecnologia é muito mais complexa do que a pró-

pria literatura havia proposto. 

A subjetividade em seu entrelaçamento com a tecnologia é uma instância em 

constante mudança, não apenas dos modos de ser dos sujeitos, mas também na pró-

                                                 
1 O conceito de cultura aqui utilizado é o de Geertz (1989), que entende a cultura como um sis-

tema simbólico estruturado, que funciona como uma espécie de programa de sociabilização, determi-
nando por meio de símbolos, as ações sociais. 
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pria técnica e fenômeno. As novidades tecnológicas nos atropelam e nos atravessam, o 

social já não é mais o social, já não somos mais os mesmos. 

Acessar o sujeto só seria possível em um estudo clínico, em um setting em que 

as experiências vividas pela pessoa aflorariam e que demonstrariam sua singularidade. 

Por isso, adotamos um percurso de registros sociais noticiados e veiculados por meio 

impresso e digital, acontecimentos que demonstram certas mudanças na relação entre 

sujeito, ambiente e alteridade. E que principalmente, fizeram parte do modo de cons-

trução deste trabalho, que se modificava a cada nova leitura, a cada novo aconteci-

mento, sofrendo, assim, upgrades constantes não apenas em teorias, mas, em histórias e 

reflexões. 

Ana Maria Nicolaci-da-Costa , uma das pioneiras nos estudos de subjetividade 

e psicologia no Brasil, já demonstrava a mesma preocupação que a nossa, escrevendo 

o livro “Na malha da rede: os imapactos íntimos da Internet” em 1998. Segundo ela, “um 

livro sobre o impacto da Internet sobre nós, comuns e concretos mortais, deve corres-

ponder a essa, que é uma das principais características da Rede: tudo pode levar a tu-

do.” (NICOLACI-DA-COSTA, 1998, p.xvii) 

A mesma dificuldade constatada anos atrás, logo no inicio da Internet, foi en-

contrada por nós. Os smartphones quase não existiam no inicio deste trabalho, o Orkut 

era a plataforma mais acessada, o Messenger o mediador dos diálogos, porque as liga-

ções interurbanas e de celular eram muito caras. Nesse meio tempo, a problemática se 

expandiu e nos engoliu, a relação não é mais sujeito e internet, mas sujeito e tecnolo-

gia de forma mais geral. 

Vemos crescer certos “sensos comuns” que nos organizam tanto individual 

quanto socialmente, inclusive gerando manuais de condutas nesses meios, ensinando-

nos como pautar a nossa vida online e offline. O exemplo utilizado para ilustrar é “Eti-

queta 3.0 você Online & Offline” (2011), que tem como proposta orientar o leitor so-

bre o que são essas plataformas, quais seriam seus objetivos e apresentar “critérios 

comportamentais”, porque, afinal, essas plataformas se transformaram em verdadeiras 

fontes de referencialização e é possível com elas fazer uma “radiografia completa de 

um indivíduo”. 
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O problema visto pelos autores não é a exposição da vida, seja em sua privaci-

dade ou intimidade, se o que é compartilhado cumpre ou não o objetivo ao qual a pes-

soa se propôs. Para isso, sugerem o seguinte mantra: “Você é aquilo que compartilha. 

Compartilhar é preciso” (AGUIAR & MARQUES,2011, p. xvii). Destaca-se o uso do 

verbo compartilhar, que minimiza a exposição em prol da construção de algo social, 

de inserção da pessoa na sociedade. 

O entendimento de rede social e da forma como se deve participar é “senso 

comum” tanto entre os usuários como inclusive na maneira como essas plataformas 

foram pensadas, a saber sob um conceito raso de sociedade e de comunicação que 

embasa na prática a exposição da privacidade e a obrigatoriedade de ser visto. Isso 

porque estar na rede social digital é ser reconhecido, é esta a competência social e não 

mais o da convivência em coletividade. A comunicação é entendida como o ato de 

compartilhar e dividir informações, símbolos ou qualquer coisa que possa ser tornada 

comum e facilitadora de reconhecimento, tornando-se quase um sinônimo para as re-

lações sociais. Esta justaposição entre relações sociais e comunicação como comparti-

lhamento de informações gerais é um dos pontos problemáticos a nosso ver. Pois, se a 

sociedade e o sujeito são classificados segundo este ‘senso comum’, temos definições 

como essa: 

 

Uma rede social é uma estrutura composta por pessoas ou organizações, 
agregadas por um ou mais tipos de relações, que possuem uma identidade em 
comum e que partilham valores, interesses e objetivos. Ou seja, é uma estrutura 
social de caráter não permanente, cujo alto grau de maleabilidade é ditado pela 
movimentação de seus membros. (AGUIAR&MARQUES, 2011, p. xvii) 

 

No entanto, é necessário ter consciência de que no ciberespaço não existe 
apenas troca de informações, mas a construção de relações sociais, nas quais 
existem partilha, afirmação e sentimento de pertencimento. Portanto, quando 
estamos Online não estamos isolados, mas continuamos inseridos em uma 
comunicade, que apesar de ser menos controlada, ainda assim deve ter normas e 
regras, como quando estamos fisicamente presentes. (AGUIAR & MARQUES, 
2011, p. 09) 

 

A partir das concepções desses autores, a preocupação que surge é que plata-

formas como Twitter, com poucos caracteres, passar a ser um convite tentador à im-

pulsividade por parte de seus usuários, o que resultaria em sérias gafes. 
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É contra essa ‘arquitetura social’ que Andrew Keen  escreveu, em 2012, o livro 

“#vertigem digital: porque as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando”, 

para demonstrar que o tipo de conceito que embasa Facebook, Twitter, Orkut e etc., mais 

nos isola do que nos faz sociais. A premissa é a de que todos são sociais pelo fato 

compartilharem, fato esse que se torna um reforço ao exibicionismo e como conse-

quência uma fragilidade de quem se coloca nessa abertura radical da transparência 

pessoal. “A era analógica da grande exibição é substituída pela era digital do grande 

exibicionismo” (KEEN, 2012, p.30) 

Convergente a ele está Sherry Turkle em seu livro “Alone Together: why we expect 

more from technology and less from each other”, de 2011, que em seu título já coloca o pa-

radoxo de vivermos atualmente esperando mais da tecnologia do que do Outro. E as-

sim como Keen, ela demonstra uma preocupação com a tecnologia como arquiteta da 

intimidade: “Tecnology proposes itself as architect of our intimacies. These days, it suggest subs-

titutions that put the real on the run.” (TURKLE, 2011, p.1) 

A divisão no incío da Internet deu-se entre teóricos da tecnologia apocalípticos 

e integrados. Hoje, entretanto, outros problemas deveriam ser debatidos como: que 

sociabilidade ou que social estamos vivendo; se esta socialização anunciada pelas pla-

taformas digitais é suficiente para que o sujeito sinta-se integrado ao seu ambiente; se 

relações sociais estão sendo construídas pelo sujeito em termos de construção de alte-

ridade e vínculos; ou se as relações tornaram-se tão matematizadas (números de ami-

gos nas plataformas indicando integração social) e imagéticas (fotos postadas sendo 

mais importantes que fatos vividos) quanto postulam os “arquitetos sociais” ou da in-

timidade. 

Perceberemos que no decorrer do estudo será apontada uma justaposição entre 

homem-máquina, não no sentido de “vício”, mas de transformações das quais não 

conseguimos mais regredir. Teorias do amalgamento, da conjunção do homem com a 

máquina têm seu fundamento no que se tem chamado de “pós-humanismo”, que se 

refere-se ao fato de aquilo que se tomou por humano estar passando por profundas 

transformações (SANTAELLA, 2003). A convergência geral, processo simbiótico en-

tre sujeito e máquina, traria como consequência a transcendência das fronteiras em 

que se tornariam indistinguíveis as espécies, os gêneros. O concreto e o abstrato se 
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fundem e se confundem pela obsolescência do corpo e das instâncias normativas do 

real. 

Tudo isso repousa na ideia da superação dos limites impostos pelo estado natu-

ral. As tecnologias humanistas seriam a realidade virtual, a comunicação global, proté-

tica e a nanotecnológica (redes neurais, algoritmos genéticos, manipulações genéticas 

e vida artificial). 

Sendo assim, a hipótese levantada por essa corrente é a de que movimentos 

como o do pós-humanismo e a euforia com as tecnologias só se estabeleceram e se 

desdobraram devido a uma mudança na constituição da subjetividade. Ela sugere uma 

relação totêmica – no sentido lévi-straussiano – com a tecnologia que levaria a novas 

regras que organizariam o nosso ambiente social apoiadas na tecnologia. Isso contudo 

estaria apoiado em algo ilusório e que remete a analogias/metáforas equivocadas que 

veremos se desenvolver ao longo do trabalho. 

Portanto, a discussão não está centrada naquilo que é real ou virtual, inclusive 

porque essas categorias não são opostas mas complementares, e se as entendemos co-

mo antônimas é devido a um senso comum disseminado e cristalizado na atual cons-

trução subjetiva. Essa construção é vista por nós como algo modelado no registro do 

social. Por isso, compartilhamos com Guattari (1986) a visão de que “a subjetividade 

não se situa no campo individual, o seu campo é o de todos os processos de produção 

social e material” (IDEM, p.32); ela permitirá ver o material social produzido, pois 

este traz, inventa e modifica os modos de perceber do sujeito e as formas como o am-

biente é sentido em suas manifestações. 

 

A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes 
tamanhos: ela é essencialmente social e assumida e vivida por indivíduos em 
suas existências particulares. (GUATTARI, 2000 (1986) p. 33) 

 

Em nosso cotidiano não são raras as cenas de pessoas sentadas em restaurantes 

para almoçar com seus smartphones marcando sua presença no lugar, por meio de geo-

localizadores que compartilham com todos onde estão, com quem estão e o que estão 

comendo, inclusive com fotos. Elas postam seus pensamentos, insights no Twitter e 
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acompanham o desenrolar do dia de seus amigos pelo Facebook ou pelo Orkut. Não se 

sabe até que ponto tal comportamento pode ser caracterizadocomo vício. 

 

 

Figure 1 - Foto retirada da matéria "Viciados em Redes Sociais"da Revista ‘Isto é Indepen-

dente’ de 04 de maio de 2012 

 

Matéria2 publicada na revista “Isto é Independente” aborda a mudança de hábitos 

de uma turma de amigos que ao longo de sete anos viu sua rotina se alterar sensivel-

mente. O encontro que acontecia semanalmente em um bar de São Paulo foi ficando 

disperso. Os amigos se encontravam e, no lugar da roda de conversa, surgia uma roda 

de smartphones. A saída encontrada para o grupo para retornar os hábitos anteriores, 

foi adotar uma brincadeira chamada phone stacking, em que todos o telefones ficariam 

empilhados e quem não resistisse e checasse o aparelho, pagaria a conta. 

Buscando avaliar o índice de sujeição dos leitores às tecnologias de comunica-

ção, a publicação propõe um texto extraído de um livro “The Digital Diet” de Daniel 

Sieberg lançado em 2012. 

 

                                                 
2 http://www.istoe.com.br/reportagens/204040_VICIADOS+EM+REDES+SOCIAIS – acessado em 

12 de setembro de 2012 

http://www.istoe.com.br/reportagens/204040_VICIADOS+EM+REDES+SOCIAIS
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Figure 2 - O teste foi copiado de um livro chamado"Dieta Virtual" 

 

No entanto, de fonte mais confiável, há os critérios utilizados pelo Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo (IPq-HCUSP), para o grupo de tra-

tamento de dependentes da Internet3. 

 

(1) Preocupar-se excessivamente com a Internet 
(2) Necessidade de aumentar o tempo conectado (online) para ter a mesma 
satisfação 
(3) Exibir esforços repetidos para diminuir o tempo de uso da Internet 
(4) Apresentar irritabilidade e/ou depressão 
(5) Quando o uso da Internet é restringido, apresentar labilidade emocional 
(Internet como forma de regulação emocional) 
(6) Permanecer mais conectado (online) do que o programado 
(7) Ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo 
(8) Mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas 

 

Ao assinalar pelo menos cinco dos oitos critérios, o grupo propõe uma consul-

ta. Para ele a dependência manifesta-se pela “inabilidade do indivíduo em controlar o 

uso e o envolvimento crescente com a Internet e com os assuntos afins, que por sua 

vez conduzem a uma perda progressiva de controle e aumentos do desconforto emo-

cional.” A Internet é usada para aliviar tensões e depressões. Ela é utilizada como fer-

ramenta social e de comunicação por abastecer sensações de necessidade de busca de 

                                                 
3 http://www.dependenciadeinternet.com.br/ - acessado 21 de dezembro de 2012 

http://www.dependenciadeinternet.com.br/


Página 9 de 161 

 

autoestima ou de recuperação de autoestima rebaixada, vitória sobre timidez, baixa-

confiança em si mesmo e baixa pró-atividade, assim como outros fatores que predis-

põem a pessoa para o uso abusivo da Internet. 

 

O vício em redes sociais é forte como o da depência química. Como o viciado 
em drogas, que com o tempo precisa de doses cada vez mais maiores de uma 
substância para ter o efeito intorpecente parecido com o obtido no primeiro 
contato, o viciado em Facebook também necessita expor e ler as confissões dos 
amigos com cada vez mais frequência para saciar sua curiosidade e narcisismo. 
Sintomas de crise de abstinência, como ansiedade, acessos de raiva, suores e até 
depressão quando há afastamento da rede. (Psicóloga Dora Góes do IPq para a 
matéria “Viciados em Redes Sociais”) 

 

No entanto, o caso relatado dos jovens não parece ser diferente do que aconte-

ce com os demais. O que sugere o grupo do HC é que existe uma mudança no tipo de 

presença que se quer ter e o tipo de presença que se busca. Embora ainda se tenha uma 

teoria de que pessoas mais introvertidas estejam mais sujeitas a isso, é notório que o 

tempo e o modo de navegação na internet se alterou para todos. 

A dependência em relação ao email é vivida e sentida, no entanto, socialmente 

aceita. Assim como as dúvidas solucionadas pelos buscador Google. Aplicativos, gad-

gets que se impõem e se naturalizam ao cotidiano. No entanto, ainda não se sabe o que 

caracterizaria as condições de vício, já que em 2012, 53.037.315 domicílios brasileiros, 

segundo o IBOPE1, cerca de 53% tem acesso a internet. A população brasileira atual é 

de 192.278.369, 42% tem acesso a internet e 91% das pessoas têm telefone celular; 20 

milhões dos brasileiros acessam o Facebook simultaneamente pelo smartphone e pelo 

computador. A participação brasileira no Facebook saltou de 8,8 milhões para 35,1 mi-

lhões4 de 2010 para 2011 e estacionou nos 55 milhões5 em 2012, ficando abaixo ape-

nas o publico americano. 

O tempo médio dedicado à rede é de 11 horas diárias, sendo seis horas destas 

dedicadas ao entretenimento. Ao refinar a pesquisa para “redes sociais” descobrimos 

                                                 

4 http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/numero-de-brasileiros-no-facebook-cresceu-298-em-
2011 - acessado em Dezembro de 2012 

5 De acordo com o levantamento, 55% dos brasileiros nas redes sociais vivem na região Sudeste, 
20% no Nordeste, 12% no Sul, 7% no Norte e 6% no Centro-Oeste. - http://180graus.com/tecnologia/55-do-
brasileiros-ainda-usam-orkut-e-66-ainda-usa-msn-578966.html - acessado em Dezembro de 2012 

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/numero-de-brasileiros-no-facebook-cresceu-298-em-2011
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/numero-de-brasileiros-no-facebook-cresceu-298-em-2011
http://180graus.com/tecnologia/55-do-brasileiros-ainda-usam-orkut-e-66-ainda-usa-msn-578966.html
http://180graus.com/tecnologia/55-do-brasileiros-ainda-usam-orkut-e-66-ainda-usa-msn-578966.html
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que o usuário brasileiro gasta oito horas por dia no Facebook1, o que supera a média 

global, que é de 6,3 horas mensais. Ao contrário dos americanos, que estão experi-

mentando pela primeira vez uma “rede social”, os brasileiros já tinham tido a experi-

ência com o Orkut, que ainda possui 30,25 milhões de usuários. Nesta listagem ainda 

se incluem: Foursquare, Twitter, Picasa, Instagram, YouTube, LinKedin, Badoo, assim por 

diante. 

 

Figure 3 - Logo das principais plataformas – fonte: Google imagens 

 

Se fôssemos tratar tal comportamento como vício, estaríamos apenas reforçan-

do que o modo de agir é de poucos, daqueles que sofrem com algum tipo de patologia, 

como se a questão se desenvolvesse entre o normal e o patológico. No entanto, muitas 

logomarcas acima não fazem em parte do nosso cotidiano, da nossa tela de navega-

ção, do atalho do nosso smartphones. A dificuldade de levar uma vida offline não está 

mais em quem é “viciado”, mas em todos nós, cuja vida pessoal e social está subordi-

nada e dependente da tecnologia. 

Ana Maria Nicolaci-da-Costa (2009b) realizou um estudo sobre a palavra “ví-

cio”. Sua preocupação foi a dos novos modos de nos relacionarmos com conceitos e 

palavras, dado o aparecimento das tecnologias de informação. O potencial de conflito 

subjetivo diz respeito à patologia atribuída à palavra, usada em analogia ao uso de 
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drogas ou ao vício em jogos, o que geraria compulsão dependência, isolamento e ou-

tras consequências negativas. Pouco tempo depois, diz ela, surgiriam críticas a esses 

estudos “que indagavam se o rótulo ‘vício’ era o mais adequado para se referir ao no-

vo comportamento de depender horas navegando ou batendo papo online” (IDEM, p. 

111). O sentimento de algo ‘inadequado’ viria pelo modo de uso para relativizar a se-

veridade do termo. Foi alegado que a Internet seria um ‘vício socialmente aceito’, ‘não 

nocivo’, não maléfico’. 

 

Durante a análise dos depoimentos dos diversos participantes da pesquisa, 
chamava imediatamente a atenção o fato de que esses recorriam aos mesmos 
procedimentos, usados concomitantemente, para usar a palavra 
‘vício’contextualizada no presente. Por um lado, qualificam-na de modo a se 
distanciarem de seu significado patológico. Por outro, atribuíram-lhe um novo 
significado – o de comportamento excessivo – já desvinculado de qualquer 
conotação patológica (ou simplesmente negativa) e em sintonia com inúmeras 
caracterizações da contemporaneidade como uma era de excessos. (IDEM, 
p.112) 

 

Muitas vezes somos colocados na rede sem nossa vontade. Fotografias, dados 

pessoais, vídeos, relato de acontecimentos pessoais, check in em lugares onde estivemos 

permanecem à disposição de uma simples combinação de palavras em um buscador. 

Não há mais o controle sobre o que fica ou não visível, sobre informações e imagens 

pessoais ou não que ficam disponíveis por buscadores. 

Fato que é que com essas mudanças alterou-se a relação com a alteridade. A 

busca do outro desconhecido, de novas experiências, da vivência da vida como um 

romance, foi sendo substituída pela busca da exposição, do ver e mostrar aos conheci-

dos o que se faz, onde se está. A questão não está no vício mas na dependência. De-

pende-se desse meio, dessa fixação no canal para se existir. 

A mudança das plataformas durante esses últimos dez anos de Internet é um 

ponto a ser levado em conta, pois, segundo Aguiar e Marques (2012), quando surgi-

ram as primeiras plataformas, as pessoas iniciavam sua participação individualmente, 

objetivando coisas simples, como reencontrar amigos, iniciar relacionamentos amoro-

sos. Passados cerca de vinte anos de Internet no país, a motivação teria se modificado 



Página 12 de 161 

 

e os objetivos seriam mais coletivos. Em um infográfico6 vemos o que aconteceu em 

10 anos de Internet: 

 

 

Figure 4 - Infográfico comparativo entre a internet em 2002 e em 2012 

 

Conforme a evolução tecnológica e as mudanças de plataforma, as formas de 

relacionamento se modificaram, assim como nossa vida. Estamos muito além da in-

clusão digital como fonte de informação e cultura, vivemos uma transformação social, 

em que a nossa subjetividade foi alterada substancialmente com a técnica. 

Ao entrevistar uma usuária que se dizia viciada em IRC, Nicolaci-da-Costa 

(1998) a pergunta sobre os efeitos que ela acredita que a Internet possa causar nas pes-

soas. Solange Costa, médica, 29 anos, diz de forma pouco clara: “Preocupo-me que no 

futuro os tímidos e o comportamento das pessoas possam ser pelo comportamento” 

(p.224). O comentário da pesquisadora tenta esclarecer o que a sua entrevistada teria 

pretendido dizer: “Será que os tímidos, entre outros, vão, no futuro, ficar restritos às 

conversas na telinha, onde sabem vencer a sua timidez?” 

 

                                                 
6http://www.scoremedia.com.br/blog-marketing-digital/infografico-a-internet-uma-decada-depois/ - 

Acessado Novembro de 2012 

http://www.scoremedia.com.br/blog-marketing-digital/infografico-a-internet-uma-decada-depois/
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Figure 5 - Interface do mIRC um dos primeiro programas de bate-papo da Internet 

 

No entanto, vivemos hoje aquilo que era o futuro do livro escrito por Nicolaci-

da-Costa (1998) e podemos dizer, que não são apenas os tímidos que vivem lá, ou têm 

a sua vida mediada pelas máquinas. Mas todos, de uma forma ou de outra. A vida nas 

plataformas chamadas erroneamente de “redes sociais” agrava um pouco mais esse 

panorama. As histórias relatadas tomam cores mais fortes e tristes. Os casos mais re-

centes e de grande repercussão ligados ao Facebook, Twitter, Orkut em geral estão liga-

dos ao que se chama de cyberbulling. 

A problemática de hoje é a transparência radical, não mais a conexão entre vi-

gilância e transparência. Os problemas abordados em 2002 estavam mais centrados no 

crescimento da promiscuidade, na possibilidade de casais entediados com o casamento 

não mais precisarem se arriscar nas ruas, podendo trazer outra pessoas sem sair do 

conforto e segurança de sua casa. O cybersex era uma medida segura, não apenas para 

o casamento mas também para o corpo, pois pelo computador não havia o perigo de 

DST. 

Sherry Turkle acredita que tivemos incialmente uma fase romântica (eufórica) 

com a Internet, cerca de 10 anos atrás, e que agora estaríamos mais pragmáticos. Não 

queremos algo que o computador possa trazer, desejamos produzir por ele, desejamos 

existir nele. A solidão que deveria ser aplacada com o encontro do outro que estava 
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geograficamente longe, torna-se a solidão acompanhada pela visibilidade nas redes 

tecnológicas que se embutem de um falso título de social. 

O questionamento sobre as mudanças percebidas na subjetividade com a entra-

da das tecnologias é o foco desta pesquisa. Como objetivos secundários, discute-se a 

relação desses aparatos tecnológicos com a modificação do relacionamento “eu-

Outro” para “eu-máquina”. Altera-se também a vetorização da relação; hoje não se 

trata mais do eu para a máquina ou o eu para o Outro, mas da máquina (totem técno-

lógico) para o eu. 

Na tentativa de circundar esse objeto, o que iremos preferir é a denominação de 

fenômeno social, ou seja, a subjetividade tecnológica. Não que se entenda que a má-

quina tenha subjetividade, o que buscaremos apreender é a subjetividade criada a par-

tir do aprimoramento da técnica em meio a essa trama de conceitos. 

As apresentações das questões ligadas à tecnologia e à cibercultura são, por ve-

zes, radiciais. E isso se deve à falta de discussão e de diálogo entre as áreas envolvidas. 

Cibercultura é um terreno perigoso de afirmações, afinal, a técnica se aprimora, a tec-

nologia nos invade e a subjetividade acaba acompanhando estes movimentos. O tem-

po para reflexão é menor do que a velocidade das transformações. 

O novo torna-se velho na mesma velocidade em que os espaços físicos com-

primem-se, os abraços afastam-se e as vozes tornam-se caracteres. O rosto passa a ser 

uma máscara, a ação, uma performance, e aquilo chamado “eu” figura-se em um ava-

tar. 

Não há como fazer afirmações, como ligar pontos, construir nossa rede analó-

gica entre autores, críticas e reflexões. O que se pode fazer é encontrar os pontos no-

dais de onde podem sair infinitas retas para inúmeros cruzamentos. 

O que há no desenvolvimento desta tese são indicações que partem de um eixo 

inicial para que se possa ver um sistema crítico centrado em um raio-objeto, um con-

ceito (subjetividade), do qual sairá uma trajetória para atingir outro ponto, seja ele 

comunicação, tecnologia, sociabilidade ou que talvez tenha o mesmo nome, mas cons-

titua uma posição completamente outra dentro do espaço analógico das ideias. 
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1.Primeiro Ponto Nodal: O Imaginário e a Tecnologia 
 

A relação entre o ficcional da literatura e o realizado no cotidiano não é uma 

barreira difícil de transpor, duvida-se da existência de tal diferença separadora entre os 

alelos: ficção/realidade e realização/imaginado. Os projetos fantásticos de Júlio Ver-

ne, entre eles o submarino e a viagem à Lua, não foram de todo impossíveis. Bastava 

apenas esperar o desenvolvimento da técnica. Os mundos fantásticos e futuristas das 

obras de ficção científica deixam de ser meras ficções escritas para transformarem-se 

em ficções da realidade. 

No campo do cinema, podemos citar o filme emblemático do expressionismo 

alemão, “Metrópolis” de Fritz Lang (1926), que já demostrava a preocupação relacio-

nal entre sujeito e máquina. No campo da literatura, encontra-se “A Eva Futura” de 

Villiers de L'Isle-Adam (1886). Trata-se de uma releitura da peça grega “Pigmaleão e 

Galateia” em termos tecnológicos. Ao avançar para a década de 1950, surge a obra 

“Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley, e “1984” de George Orwell, que já criti-

cavam uma sociedade controlada pela tecnologia que estaria por vir. 

Ao comparar nossa realidade com a realidade dos filmes de ficção científica, 

constar-se-á que o mundo que se apresenta não é tão “Blade Runner” de Ridley Scott 

(1982), com seus replicantes/clones, e nem tão “Matrix” dos irmãos Wachowski 

(1999), a ponto de não mais haver distinção entre o que é máquina e o que somos nós. 

No entanto, alguns traços de “1984” e suas câmeras de vigilância já foram incorpora-

dos, bem como o sentimento de segurança que as pessoas sentem por serem vigiadas. 

Ao adotar o campo do imaginário como ponto de partida, almeja-se demons-

trar que: 1) o desejo do sujeito em aprimorar-se pela técnica já existia antes da criação 

e popularização da Internet; 2) a permissão da criação no ficcional permite ao sujeito 

constituir uma imagem idealizada da tecnologia; 3) há uma aderência do fantástico 

tecnológico pelas teorias sociais e comunicacionais. 

 



Página 16 de 161 

 

 

Figure 6 - Infográfico entre a relação dos equipamentos da ficção científica e a sua realiza-

ção 

 

William Gibson, autor americano de ficção científica é responsável pelo termo 

“ciberespaço” (“Neuromancer” 1984). Ao inventá-lo, não apenas criou-se um marco 

dentro da ficção científica, como também uma iconografia para a era da informação 

antes da existência da Internet. Mais tarde nos anos 1990, o teórico Pierre Lévy escre-

veria as primeiras obras sobre este novo universo, “O que é o virtual?” e “Cibercultura”. 

Cinco anos depois de Lévy, em 1999, os irmãos Wachowski usariam o ambiente Ma-

trix para batizar a trilogia de mesmo nome tornando a teoria visível nas telas de cine-

ma. 

No livro “As tecnologias do imaginário” (SILVA, 2003), sugere-se que no proces-

so de construção do imaginário, esse funciona como um reservatório de significados 

que guia o sujeito em sua existência. Ao ver esses livros e filmes, o sujeito seria levado 

a educar-se em termos de sentido, percepção e construção de ideais que o conduziriam 

em seu cotidiano. 
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Em síntese, o imaginário é a “bacia semântica” que orienta o “trajeto antro-
pológico” de cada um na “errância” existencial. O fato de existirem bacia 
semântica (represamento e sentido) e trajeto antropológico (direção e conhe-
cimento do homem) não determina uma linearidade do vivido. Ao contrário, 
o imaginário estrutura-se na errância: assimilação, apropriação, distorção e 
acaso. [...] Aquilo que separa uma cultura da outra é o imaginário (a repre-
sentação) que cada cultura engendra para si mesma. A cultura é um dado ob-
jetivo; o imaginário, a subjetividade compacta e inexorável. (SILVA, 2003, 
p. 14) 

 

O imaginário é algo contido dentro da subjetividade e auxilia a produção da 

mesma. Na concepção de Silva (2003), o imaginário é algo guiado pela empatia. Sen-

do assim, o sujeito vincula-se à tecnologia pela sedução que desta emana, sedução essa 

que seria a própria lógica da pós-modernidade. Este e outros aspectos serão tratados 

na seção a seguir. Lá será apresentado também como esse imaginário seduz inclusive 

o campo teórico das ciências sociais e da comunicação. 

Podemos pensar em pontos de encontro entre essas obras e observar desdobra-

mentos no imaginário. Devemos lembrar que imaginário, em acepção antropológica, 

consiste em: “uma introjeção do real, a aceitação inconsciente, ou quase, de um modo 

de ser partilhado com os outros, com um antes, um depois. O imaginário é uma lín-

gua. O indivíduo entra nele pela compreensão e aceitação das suas regras; participa 

dele pelos atos de fala imaginal (vivências) e altera-os por ser também um agente ima-

ginal (ator social) em situação” (SILVA, 2003, p. 9). Não há carros voadores e tam-

pouco se habita a matrix, pelo menos como é mostrada no filme, mas já temos telas 

com as quais conversamos, comunicadores que cabem dentro de nossos bolsos. A fic-

ção científico-tecnológica torna-se realidade, isso porque o imaginário emana do real e 

estrutura-se como ideal, voltando em tentativa de realização (elemento propulsor) no 

real. (IDEM, p. 12).  

Cada obra, em seu tempo, ofereceu uma quebra no imaginário. O lançamento 

de “Matrix”, em 1999, coincide com a popularização da Internet e das primeiras obras 

que discutem as questões cibers. O livro “1984” traz a figura da vigilância de uma épo-

ca estalinista, o ano de 1948, podendo ser também imaginado nos EUA pela chamada 

“caça às bruxas”, período em que comunistas eram considerados traidores da nação. 

No livro, isso é metaforizado pela Polícia do Pensamento e pelo Big Brother, que, não 

por coincidência, é mote para um modelo de reality show em que a vida do outro é vi-

giado pelas câmeras de TV. 
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Rudiger (2008) indica grupos extremistas em termos de tecnologia e que têm 

um imaginário próprio que muito se assemelha com enredos de ficção científica: os 

extropianos e os transtopianos. Os extropianos possuem compromisso com o pensa-

mento libertário do capitalismo; para eles, o controle político centralizado deveria ce-

der lugar à iniciativa individual por meio do uso livre da razão para desenvolver pes-

quisas científicas e novas tecnologias. Os transtopianos são mais radicais e sentem-se 

livres das cadeias da moralidade tradicional, isto é, desejam transcender as limitações 

da carne e ingressar em uma existência pós-biológica. Pretendem criar um estado-

nação em que seria possível praticar livremente a clonagem, a criogenia, procedimen-

tos neo-eugenistas e outras práticas transgressivas sem qualquer impedimento institu-

cional. 

Ao ler estas propostas, sente-se que estamos diante de um pequeno resumo de 

um livro de ficção científica ou qualquer outra descrição futurística e delirante de um 

grupo de pessoas. Várias notícias e experimentos já foram divulgados e são de conhe-

cimento público; em qualquer portal de notícias de ciência encontra-se algo como o 

caso mais recente divulgado pelo Discovery em 9 de agosto de 2012: “Imortalidade 

disponível até 2045” 7 

 
Figura 1 - fonte Discovery – Cronograma - criação de avatares. 

 

                                                 
7 - http://blogs.discoverybrasil.uol.com.br/noticias/ - acessada em 10 de agosto de 2012 
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O programa de pesquisa inclui um cronograma em que consta a criação de ava-

tares; em sua página oficial8 figuras ilustres como Dalai Lama  apoiam o projeto. Há a 

possibilidade de acompanhar as notícias do projeto via Facebook e ler o manifesto da-

tado de 22 de fevereiro de 2012 em que, na frase inicial, culpa-se o consumo pelo es-

trangulamento da vida e pela falta de oportunidade de o ser humano se desenvolver no 

sistema científico vigente, que não estaria interessado em promover outros modos de 

vida. 

 

Mankind has turned into a consumer society standing at the edge of a total loss of the 
conceptual guidelines necessary for further evolution. The majority of people are al-
most exclusively absorbed  in merely maintaining their own comfortable lives. Modern 
civilization, with its space stations, nuclear submarines, iPhones and Segways cannot 
save mankind from the limitations in the physical abilities of our bodies, nor from dis-
eases and death. We are not satisfied with modern achievements of scientific and tech-
nical progress. Science working for the satisfaction of consumer needs will not be able 
to ensure a technological breakthrough towards a radically different way of life. We be-
lieve that the world needs a different ideological paradigm. Within its framework it is 
necessary to form a major objective  capable of pointing out a new direction for the de-
velopment of all mankind and ensuring the achievement of a scientific and technical 
revolution. The new ideology should assert, as one of its priorities, the necessity of us-
ing breakthrough technology for an improvement of man himself and not only of his 
environment. We believe that it is possible and necessary to eliminate aging and even 
death, and to overcome the fundamental limits of the physical and mental capabilities 
currently set by the restrictions of the physical body (International Manifesto of 
the "2045" Strategic Social Initiative) 

 

Na euforia tecnológica, o corpo, a morte e agora o consumo são os novos 

grandes vilões. A ciência que deveria se dedicar a manter a vida é duramente criticada 

por estes grupos. Rudiger dá indicativos do surgimento de grupos como este: “[...] a 

humanidade faz frente historicamente a três inimigos principais: a realidade, o mal e a 

morte, diante dos quais a espécie criou duas linhas de enfrentamento: o científico-

tecnológico e o moral-humanístico” (RUDIGER, 2008, p.146). 

 

Os contrastes da passagem do tempo 
 

Exemplo ilustrativo, o telefone celular, considerado, dez anos atrás, um objeto 

caro e luxuoso, transformou-se em um objeto necessário para a vida cotidiana; os 

                                                 
8 http://2045.com – acessada em 12 de agosto de 2012 
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computadores, que antes ocupavam um andar inteiro de um prédio, agora podem ser 

colocados dentro do bolso. A conectividade assume traços de “tirania”; ao mesmo 

tempo que derruba barreiras geográficas, potencializa a facilidade do contato, da inte-

ração, do instantâneo, do compartilhamento. 

 

Eu defino o ciberespaço como espaço da comunicação aberto pela interco-
nexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa 
definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí in-
cluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida 
em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas 
à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o caráter 
plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextu-
al, interativo e, resumindo, virtual da informação que é, parece-me, a marca 
distintiva do ciberespaço. Esse novo meio tem vocação de colocar em siner-
gia e interfacear todos os dispositivos de criação de informação, de gravação, 
de comunicação e simulação. A perspectiva da digitalização geral das infor-
mações provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunica-
ção e suporte de memória da humanidade a partir do próximo século. 
(LÉVY, 1999, p. 93) 

 

Ana Maria Nicolaci-da-Costa fez um estudo contemporâneo ao livro de Levy. 

O trabalho contemplava observações da própria pesquisadora sobre as alterações do 

seu próprio cotidiano com a entrada da Internet, os registros na mídia especializada no 

assunto e também o que ela percebia em suas investigações na própria rede. Além dis-

so, ela organizou questionários e entrevistas dentro e fora da rede. 

As dificuldades encontradas por ela durante a pesquisa são relevantes e ainda 

atuais, pois, é imprevisível saber que caminhos tomará a Internet diante das mudanças 

drásticas e repentinas. Na sua época, a dificuldade estava na instalação de programas e 

na tentativa de torná-los “amigáveis”, conforme o uso. No entanto, aponta, outros ti-

pos de dificuldades decorrentes da “antropomorfização da máquina” ainda não esta-

vam tendo atenção: “O usuário pode encontrar livros (além do help-na-tela que consta 

de praticamente todos os programas que usamos) que o ajudem a lidar com os pro-

blemas técnicos acarretados pelo uso de um ou outro programa. Porém, raramente en-

contrará algo que lhe diga como avaliar ou interpretar as dificuldades para ele geradas 

por seus próprios sentimentos em relação ao computador.” (NICOLACI-DA-COSTA, 

1998, p.36) 

Na época em que o estudo foi feito, vivia-se a revolução do Windows 95. O sis-

tema operacional da Microsoft trazia a possibilidade de o usuário desempenhar várias 
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tarefas na máquina de forma simultânea. Abaixo, a propaganda reproduzida por Nico-

laci-da-Costa (p.50): 

 

Assobiando e chupando cana. 

Com Windows 95 a multitarefa do seu PC ficou muito mais fácil. Agora você 
pode imprimir enquanto escreve um texto, enquanto você roda um velho 
programa em DOS, enquanto você navega pela Internet, enquanto você faz o 
que quiser. 

 

 

Figure 7 - Interface do Windows 95 

 

Em um período de 50 anos, foi abolido o tempo de transmissão e após isso cri-

ou-se a possibilidade de interatividades. Uma  carta já não demoraria mais dias para 

chegar ao seu destino mas instantes, podendo ainda ser recebida e aberta por diferen-

tes computadores. Além disso, os computadores no início não eram convergentes. 

Com as salas de bate-papo, o diálogo tornou-se simultâneo, não era mais exclusivida-

de do telefone. Ligações interurbanas que eram caras, passaram a ser feitas simultane-

amente por escrito e de forma ilimitada sem grandes custos, a primeira vista. (IDEM, 

p.209) 

O email oferecia a possibilidade de chegar rápido e dar tempo para se elaborar 

a resposta. No entanto, essa velocidade fez com que a ansiedade por respostas também 

aumentasse. 
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Figure 8 – Evolução do Celular 

 

Não há mais tempo de espera, estamos disponíveis e com acesso a qualquer ti-

po de informação, em qualquer tempo. A interação instantânea reduziu o tempo, en-

curtou bruscamente a pausa da reflexão para a resposta, aumentou a velocidade, que 

modificou o espaço, transformando-o em uma potencialidade além do corpo. O que 

deveria ser uma solução para os problemas cotidianos, tendo resolvido alguns, tam-

bém criou outros, como, por exemplo, o lugar da interação, que foi modificado; o cara 

a cara transformou-se em “ecrã para ecrã”, não importando se a tela é do computador 

ou do smartphone; o lugar da presença do outro-físico foi reduzido, comprimido e al-

guma vezes nem percebido. 

A compressão do tempo impacta sobre a capacidade de escutar o outro; este 

torna-se desinteressante, a não ser que ele “poste” algum comentário positivo ou “cur-

ta” alguma imagem compartilhada do eu. Esse compartilhamento tecnológico, feito 

não no espaço real dos corpos mas efetivado no chamado ciberespaço, aumenta a so-

lidão, porque nos faz sentir a complexidade da dimensão coletiva na completa unici-

dade na frente da tela do computador. 

A tensão do processo comunicativo é o atrito ocorrido no espaço “entre”. 

Não há uma transmissão direta daquilo que o sujeito diz e o que o outro recebe; pelo 

contrário, o que se recebe nunca é exatamente o que foi dito. Transformamos sinais 

em informação; mas a interação efetiva só se realiza quando transformamos informa-

ção em comunicação. Ela não ocorre naquilo que é ritualizado, ou seja, apenas no 
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plano da linguagem, porque isso poderia ser apenas um mascaramento do sujeito (eu) 

diante do Outro. O “racionalizado” impediria o sensível de emergir, porque o racional 

realiza um controle e diz como se deve ser e expressar. 

Wolton (2000) alerta sobre o paradoxo da progressão tecnológica em que se 

“ligar” ao outro se tornou tão fácil que a comunicação foi deixada de lado. Ouvir o 

outro não interessa, entender o que o outro conta, relacionar-me com o que é diferente 

de mim, aquilo que devo respeitar em sua alteridade tornou-se difícil. Estamos mais 

interessados no que temos a dizer. Não há como existir comunicação sem uma cultura 

em comum. 

 

C'est le paradoxe du progrés techique: autrefois, communiquer était techniquement si diffi-
cile et prenait tellement de temps que chacun faisait un effort pour se comprende. Au-
jourd'hui, c'est l'inverse. Se brancher les uns sur les autres devient si facile que la commu-
nication bute sur sa principale limite: la vonlonté réele de se comprendre, la prise en comp-
te du fait que l'autre est différent de moi e que je dois le respecter dans son altérité. Écouter 
l'autre,  : on est plus intéressé par ce que l'on a à dire. C'est pour cela qu'il n'y a pas de 
communication sans culture commune. (WOLTON, 2000, p.17) 

 

Wolton pensa em uma solidão interativa que dificulta o estabelecimento de 

contato com o Outro. Ao sujeito impõe-se estar sempre conectado, mas isso não im-

plica a resposta do outro, a disponibilidade do outro para esse “eu”. Sendo assim, para 

o autor francês, é necessário distinguir o progresso tecnológico do progresso da comu-

nicação humana. Transmitir informações de maneira mais rápida não significa comu-

nicar melhor. A pressão social da troca não indica comunicação. Tampouco depende 

da performance técnica mas das relações com o Outro. 

A linha mestra de constituição do sujeito deve ser entendida na tensão estabe-

lecida entre uma cultura (cibercultura) a serviço da indústria cultural e o alisamento 

dos espaços (em que a percepção da diferença fica comprometida). A tensão pressiona 

tanto o sujeito que este se coloca em uma solidão interativa como uma resposta, um 

novo mecanismo de defesa. A busca do Outro envolve uma descarga de energia que 

nunca se efetua.  

A comunicação torna-se ato comunicacional, mera performance, e a relação 

“eu-Outro” torna-se “eu-imagem”, reflexos da desilusão da relação. 
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É reconhecida, em contrapartida, a malha de interações recíprocas entre a pro-

dução de sentido (imaginário/estética), o produto desejado (sociabilidade e aparatos 

tecnológicos) e a alteridade (eu-máquina, máquina-Outro, Outro-máquina). Nessa 

perspectiva, o sujeito está articulado por uma trama dos espaços (lisos e estriados) e 

pela especificidade dos dispositivos tecnológicos e discursivos (cibercultura). Percebe-

se que no estabelecimento dessas relações sedimentam-se as práticas sociais e a forma-

ção da trama do cotidiano que, ao se realizarem por meio dessas práticas, traduzem-se 

na formação de subjetividades permeadas pela tecnologia e em novos modos de rela-

ção social. 

A problemática da tecnologia não afeta apenas a subjetividade, mas também a 

comunicação como sugerido acima. A tecnologia não substitui o Outro mas substitui a 

comunicação e gera um certo descompasso entre o sujeito e seu ambiente. O que pare-

ce ser apenas um aprimoramento de técnicas está muito além dos gadgets. 

 

 

Figure 9 - Evolução dos Computadores 

 

A marcação da mídia no início da Internet noticiava as possibilidades dos rela-

cionamentos online, de o amor romântico poder ser realizado. O ritual de “se conhecer 

alguém”, descrito por Sampaio (2002), ressalta a inversão do modo offline e o online. 

“[...] no processo de aproximação via computador, primeiro conversamos longamente 

com ela [a pessoa], depois a vemos em fotos (quase nunca se igualam à realidade), 

mais tarde ouvimos a sua voz ao telefone e só então vamos conhecer seu visual. O que 
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acontece? Ou um ou outro, na imensa maioria das vezes, não  gosta da imagem do 

parceiro – e o encontro acaba sendo único, a relação  bruscamente interrompida. Ex-

cesso de idealização? Talvez. Mas dá uma dor imensa em quem sofre a rejeição (dor 

geralmente incompreendida pelos que estão de fora), porque os dois já estavam há um 

bom tempo “namorado pelas letrinhas”, tanto quanto estariam ao vivo em cores.” (I-

DEM, p.19) 

A presença do mIRC e do ICQ, programas que a ultrapassada geração Y se uti-

lizou para travar um: “_ Oi, quer tc?”9 e posteriormente passar o número do ICQ para 

conversas privadas sem imagens, significa uma virada na relação, pois permitiu-se 

chegar ao ponto mais intímo, que era a troca de telefones. Os encontros sempre fica-

vam sendo postergados. 

 

 

Figure 10 - Inerface inicial do ICQ e um canal de diálogo do mIRC 

 

A chegada do MSN (Messenger), após alguns anos, trouxe a possibilidade da vi-

deoconferência, fazendo com que o desconhecido começasse a ganhar formas e mo-

vimentos. A webcam trouxe um quê de veracidade, fazendo com que a descrição dada 

em caracteres passasse pela verificação da imagem simultânea. 

 

 

                                                 
9 Tc = teclar = converser pelo chat 
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Figure 11 - Interface do MSN 

 

 

Assim descreve Nicolaci-da-Costa (1998): “Os computadores dos dias de hoje, 

se não têm a capacidade humana de sentir, têm , ao menos, a capacidade também 

muito humana de gerar uma ampla gama de sentimentos em seus usuários: sentimen-

tos negativos – como os de raiva, desespero e impotência perante a máquina -, e sen-

timentos positivos – como os de confiança, cumplicidade e companheirismo em rela-

ção à máquina. O fato é que não são poucos os relatos de amizade e até de amor com 

seus companheiros. É útil, portanto, pensar um pouco sobre esse novo tipo de relação 

de amizade e, principalmente, sobre os elementos que tornam possível uma amizade 

entre homens e máquinas” (IDEM, p.59) 

Vejamos algumas impressões das pessoas coletadas por Nicolaci-da-Costa 

(1998) àquela época: 
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TEMA  RESPOSTA SUJEITO 
Sobre a questão homem – 
máquina (p.57) 

Esta relação está muito próxima, e 
tem gente por aí sendo parte da má-
quina. 

Stella Freitas, 23 anos, estudante 
de programação visual 

 Relação homem-máquina = Tempos 
Modernos, eu e meu computador (a-
mor) 

Ricardo Neves, 19 anos 

 Relação homem-máquina = relação 
existente entre as pessoas e os compu-
tadores. Que da minha parte é mara-
vilhosa.  :) 

Maria do Carmo Veiga, 32 anos, 
advogada 

Primeiras impressões 
(p.67) 

[...] o negócio da Rede é que um 
mundo muito grande, né, cara? É , e a 
Rede é uma parada muito sinistra, 
cara. Quando você entre na Internet, 
você, você... É outro mundo, sacou? É 
outra coisa, eu posso saber o que eu 
quiser ali. 

Rafaela Nunes, 17 anos, 2º grau 

 [tive a impressão de] que nunca sairia 
da frente do computador ... pois eram 
milhares as possibilidades... até mes-
mo nos estudos... pesquisando sobre 
medicina, conversando c/ [com] estu-
dantes médicos do Brasil e do exterior 
... Atualmente provavelmente tenho 
um e-mail de estudantes em todos os 
estados da federação ... vários médi-
cos, pesquisadores, etc...etc...” 

Paulo Sodré, 20 anos, estudante 
de medicina 

 Como é que o mundo inteiro pode 
caber dentro do meu computador?  

Sylvia Barroso, 25 anos, 
psicóloga 

O que é Rede (p.77) Uma porção de computadores ligados Arnaldo França, 50 anos, apo-
sentado 

 Rede = união de computadores 
Rede = ligação entre computadores 

Julio Tavares, 38 anos, perito 
judicial 
Maria do Carmo Veiga, 32 anos, 
advogada 

 

Alice Sampaio publicou o livro: “Amor na Internet: quando o virtual cai na real”, 

conforme o mote: a empolgação pela procura da alma gêmea pela Internet. Ao longo 

das 17 histórias apresentadas, em que vemos o otimismo com as possibilidades da re-

lação interpessoal, que venciam as barreiras geográficas, com as chances de conectar 

pessoas que em outra situação não seria possível, o que encantava era a ideia de aldeia 

global. Tanto que o inicio do livro traz uma página com apenas estes dizeres: “Conec-

tando.... Por que tanta gente está buscando o amor na Internet?” 

As buscas numa época anterior às redes tecnológicas (Facebook, Twitter, Orkut, 

Badoo) calcavam-se em chats e classificados; buscava-se a alma gêmea até então ideali-

zada. O que preocupava os usuários eram questões como: as falsas descrições a respei-
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to da aparência e os possíveis golpes daqueles que se aproveitavam da carência do ou-

tro. 

Trecho da matéria “Encontros Virtuais”, transcrita por Nicolaci-da-Costa 

(1998), ilustra esse espírito da época, em que a expectativa é que as relações via cibe-

respaço fossem mais íntimas e profundas do que aquelas acontecidas no ‘mundo social 

dos corpos’. 

 

Dúvida? Conecte-se AGORA e veja quantas pessoas estão plugadas, em tantos e 
tantos canais, salas ou mundos virtuais, procurando encontros humanos. 
Desejos íntimos, sexo, amor, inocente amizade, passatempo ou remédio para a 
solidão, com seriedade, ou sem compromisso. A todo instante, 24 horas por dia, 
365 dias ao ano, a comunicação interpessoal é muito intensa na Rede-Mãe... O 
individuo contemporâneo convive em cidades, passa o dia rodeado e esbarrando 
em dezenas, centenas de pessoas: parentes, amigos, conhecidos, estranhos. Mas 
seus contatos e suas relações sociais, por mais múltiplos e constantes que sejam, 
em sua grande maioria são altamente superficiais. Não conhecemos o intimo 
dos outros, mas suas aparências externas, suas roupas sociais. Quando muito, 
em raros casos nos abrimos ou aprofundamos um pouco na personalidade de 
alguém. E não é fácil! (IDEM, p. 220) 

 

Sampaio se diz uma expert em assuntos amorosos na Internet, pois já havia pas-

sado “oito longos meses procurando o tal namorado de setembro de 1999 a abril de 

2000” (IDEM, p.14). Ela contabilizou 58 contatos internéticos, dos quais conheceu 

pessoalmente nove e namorou “fisicamente” apenas um. Esse namorado enfrentava 

uma crise no seu casamento e ao final decidiu permanecer com a esposa. O balanço 

geral da jornalista considera que de oito encontros, apenas cinco passaram do primeiro 

encontro e dois “que transpuseram essa barreira acabaram sumindo na poeira da vi-

da”. (IDEM, p.14)  

A autora se disse insatisfeita com sua história pessoal e ficou com a dúvida: “as 

reportagens estariam incompletas ou eu era uma azarada?” Ela foi a campo de maio a 

novembro de 2000 e entrevistou 100 pessoas entre homens e mulheres. Nessa primeira 

investida deparou-se com a complexidade dos relacionamentos amorosos na Internet, 

decidiu fazer mais entrevistas, incluindo novos sites, de dezembro a maio de 2001. Fo-

ram 60 pessoas das quais apenas 17 permaneceram. No final de cada história havia a 

uma “opinião” profissional, ou, nas palavras da autora, uma pensata com psicólogos e 

psiquiatras das mais diversas orientações. 
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A introdução de sua pesquisa já declara a Internet como inspiradora de rela-

ções amorosas inusitadas, como, também, a vitória conseguida apesar do tempo (da 

idade) e da geografia. Motivada pelo momento de sua vida pessoal, divorciada, se sen-

tindo solitária, postou um anuncio em um site de encontros na Internet desde setem-

bro de 1999. O livro seria publicado três anos depois. Diz:  

 

Fiz estimulada pelo que lia sobre o assunto em diversas revistas, das femininas 
às semanais de noticias. Quanta gente se conhecia e se apaixonava pela Internet! 
De lá para cá, a mídia tem visto cada vez mais a Internet como o grande ponto 
de encontro dos solitários: basta clicar e encontrar sua alma gêmea. E tudo vem 
recheado com dicas para paquerar online com segurança e se sair bem no 
primeiro encontro, como se existissem regras infalíveis para isso. A paquera 
online realmente está mais segura, pois os próprios sites de encontros se 
empenharam em proteger seus associados. Mas, ressalva-se, a segurança 
depende basicamente da própria pessoa. Histórias com final feliz existem, claro, 
e todo mundo conhece alguma – elas parecem se espalhar com o vento. Mas 
quem fala dos fracassos, frustrações, mentiras, enganos? Comecei a achar que as 
reportagens não descreviam toda a realidade virtual. Não quero aqui, de modo 
algum, armar uma briga com os colegas: na verdade eles não têm tempo 
suficiente para avaliar o tamanho do problema. A edição especial Veja Vida 
Digital, de dezembro de 1999, dizia na matéria A vid@ como ela é...”(p.96) que 
as pessoas estavam descobrindo que a Internet era um lugar com gente como as 
que encontramos em uma mesa de bar. E revelava cinco casos de casamento ao 
primeiro clique. A única concessão foi contar o caso, já batido na mídia, da 
mato-grossense Carla Patrícia Coelho, que em 1997 endividou-se para financiar 
uma viagem romântica a Fortaleza com Flávio de Oliveira e Silva, um goiano 
humilde que se passava por rico. Na reportagem especial “homem.com”, 
publicada pela revista Nova de maio de 2001 (p. 182), duas repórteres tiveram 
um pouco mais de um mês para avaliar cinco sites cada uma e ainda conhecer 
quatro “candidatos”. Ambas acharam pelo menos um deles interessante. 
Pensariam assim se fosse apenas uma reportagem e continuassem a encontrar o 
rapaz? Minha experiência diz que não, e ela é bastante respeitável” (SAMPAIO, 
2002, p. 13-14) 

 

O que as pessoas pertencentes a essa época não entendiam é que a vinculação e 

a constituição de uma relação passa por experiências que requerem mais do que um 

“devaneio” frente a uma tela. O desejo de enquadrar o outro em um tipo de fantasia 

romântica era o desejo dessa época. 

 

Ao mesmo tempo que pesquisava nos sites, prosseguia com as entrevistas. E não 
foi nada fácil reunir 17 histórias: em abril 2001, de repente, meia dúzia de 
pessoas que já tinham me dado um resumo do caso e concordado em contar 
tudo desistiram de revelar os detalhes de seus insucessos na Internet. Obrigaram-
me a um tremendo tour de force para substituí-las. À medida que redigia uma 
história, pedia que fosse lida e ‘pensada’ por um psicólogo, psicanalista ou 
psiquiatra. Não para uma análise, pois isso seria pretensioso demais. Solicitava 
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uma pensata: que eles falassem do caso e do que achavam que estava 
acontecendo tanto nos internamoros quanto nos relacionamentos amorosos 
neste terceiro milênio. Argumentava que sabia de alguns profissionais 
estudando o assunto, mas que estes demorariam anos para publicar algo. E eu 
achava que deveríamos falar disso já, agora, anteontem. (SAMPAIO, 2002, 
p.18) 

 

Os modos de socialização se modificaram, a mesa do bar, como foi apontado 

acima, não é mais a mesma. Seus ocupantes hoje estão ocupados com smartphones, 

que, em alguns casos, podem ser até mais mesmo mais “smarts” que o dono. Como o 

sistema de inteligência artificial Siri, do iphone 4S, capaz de ironizar e dar respostas 

inusitadas ao seu usuário. 

O grande mote inicial da Internet em sua passagem para “.com” foi a quebra 

das fronteiras e o acesso a informações, hoje um dos grandes trunfos técnicos desta 

revolução, como foram os casos recentes como a Primavera Árabe e as denúncias do 

Wikileaks, assim como manifestações diversas que foram bem sucedidas em sua orga-

nização via net.  

Anos mais tarde, foi a vez dos blogs e da interatividade. O chamariz era a pro-

dução de conteúdo, isto é, o usuário poderia ter o seu próprio canal, sem mais necessi-

tar ser um profissional da mídia, tendo seu próprio canal de repercussão de ideias. O 

conceito de interatividade se torna a palavra de ordem. 

 

A internet, que antes era apenas um canal para distribuição de informações 
impessoais, hoje é uma rede de empresas e tecnologias, concebida em torno de 
produtos, plataformas e serviços sociais – transformando-se, de uma base de 
dados impessoal, num cérebro digital global que transmite publicamente nossas 
relações, intenções e nossos gostos pessoais. A integração de nossas informações 
pessoais – rebatizada pelos marqueteiros da mídia social como nosso ‘gráfico 
social’ – no conteúdo online é o principal motor da inovação da internet na era 
da WEB 3.0. Ao permitir que nossos milhares de ‘amigos’saibam o que 
fazemos, pensamos, lemos, vemos e compramos, os produtos e serviçosda web 
fortalecem nossa era hipersensível de grande exibicionismo. (KEEN, 2012, p. 
41) 

 

A Web 3.0 está centrada na pessoa e a inovação é tão profunda quanto a in-

venção do PC (computador pessoal) e da própria Internet. Esta opinião de Keen não 

demorou muito para se tornar uma ferramenta dentro do Facebook. A busca não se da-
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rá por palavras-chaves, mas será determinada pelas preferências das pessoas ao pressi-

narem o comando “curti”, “comentar”ou “compartilhar”’. 

Na primeira semana de janeiro de 2013, foi anunciado o novo buscador, a 

“Busca Social” (Graph Search), em que dados de mais de um bilhão de pessoas ficarão 

expostos segundo suas informações de relacionamento, interesses e localizações. Es-

tima-se que serão cerca de 240 bilhões de fotos e mais de um trilhão de conexões10. 

Seria uma espécide de Google que buscaria informações pelo cruzamento do que foi 

compartilhado dentro da lista de contatos de cada usuário. 

"Consideramos o Facebook como uma grande base de dados sociais" e "como 

qualquer base de dados, deveríamos poder realizar buscas dentro dela", disse Mark 

Zuckerberg. [...]"Quando o Facebook foi lançado, a forma que as pessoas o utilizavam 

mais era para realizar buscas, para saber coisas sobre as pessoas e para criar novos la-

ços".11 

A internet funcionava como facilitadora de encontros. Sem dúvida este foi o 

primeiro e ainda é o grande mote. No entanto, não existia a preocupação de proteger a 

privacidade, ou seja, hábitos e rotinas. As conversas nesse primeiro período se concen-

travam na exposição da intimidade de cada um, nas coisas que até então não eram 

contadas porque a voz não dava conta e no distanciamento favorecido pela tela que 

possibilitava falar sobre assutos tabus. Primeiro se expôs a intimidade, depois a priva-

cidade. Tudo se torna “social”, compartilhado. 

 

O que já me foi possível observar é que sempre que se interage com 
algo/alguém desconhecido – e tenho plena consciência de que algo.alguém 
desconhecido pode soar muito estranho para o leitor leigo -, o que acontece 
muitas vezes na Rede, o medo do desconhecido se instaura. Os relacionamentos 
que estabelecemos com a nossa própria máquina e com os amigos que 
conhecemos fisicamente não geram medo. No entanto, o desconhecido – ser 
humano ou máquina – gera. Ele ou ela podem estar mentindo ou simulando e 
não há meios de descobrirmos isso a curto prazo... Acho que podemos injetar 
um pouco de realidade e sensatez à antiga em tantas experiências novas e fazer 
um simples raciocínio: novas formas levam ao surgimento de novos medos, 
novas dúvidas, novas ansiedades. O que dizer de novas formas de 
relacionamento que podem envolver, ou de fato envolvem, afetos dirigidos a 

                                                 
10 http://tecnoblog.net/122193/facebook-graph-search/ - acessado em 15 de janeiro de 2013 

11http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h0guULt-

z4YuiuXIzn0H36NaKmaQ?docId=CNG.173f40be7062a19c8eebdb7f9c906d32.41 

http://tecnoblog.net/122193/facebook-graph-search/
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máquinas? Isso é novo demais para não gerar medo. Vai levar tempo para que 
aprendamos a nos defender do que nos é indesejável. (NICOLACI-DA-
COSTA, 1998, p. 69) 

 

A defesa contra o indesejável não veio, talvez estejamos ainda lidando com cer-

tas idealizações. E buscadores sociais como este, anunciado pelo Facebook, demostram 

ainda a necessidade do encontro, mas não mais do deseconhecido, talvez da pessoa ao 

lado. Já que um dos pressupostos da busca é encontrar afinidades dentro das pessoas 

que já estão adicionadas como “amigos”. 

 

Um exemplo de encontro romântico desejado ocorrido no 
início da Internet12 

 

Alfacinha é uma garota de 20 anos, estudante de história e apaixonada por Por-

tugal. O nick, criado em 4 de abril de 2000, é a forma com que os lisboetas chamam 

aqueles que são de fora de Lisboa. Pela Internet, ela encontrou Caminhando, um por-

tuguês que desejava um relacionamento estável e parecia ter afinidade de pensamento 

com ela. 

Ele lhe escreveu uma longa carta, que demorou algum tempo para ser respon-

dida, pois a manutenção e a Internet nessa época eram um tanto quanto trabalhosas. 

No entanto, passado um mês de emails, ele lhe mandou um comunicador, uma espécie 

de ICQ para que eles pudessem conversar em horários determinados. 

No segundo mês, ele lhe telefonou e o diálogo transcorreu bem. Eles se fala-

vam constantemente, ela gastava cerca de 200 reais em conta telefônica que, em al-

guns meses, chegou a 600. No terceiro mês, ele a pediu em namoro e os planos de ca-

samento foram se organizando. 

Alfacinha fez vários orçamentos mas ambos desistiram da ideia dele de vir ao 

Brasil para o casamento. O plano se modificou para que ela fosse para lá em definiti-

vo. Um ano depois do primeiro email, ela estava despachando o enxoval e indo com 

passagem só de ida. 

                                                 
12 História extraída do livro de Alice Sampaio (2002) 
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Não tenho o menor medo de conhecê-lo pessoalmente. Nossa ligação é muito 
forte, nosso contato é muito próximo. Não tenho qualquer receio do primeiro 
encontro, do primeiro abraço, do primeiro beijo – sou virgem, inclusive. Já 
conversamos bastante sobre isso e nunca tivemos medo, não entendemos por 
que todo mundo nos pergunta tanto sobre a questão física. Sei que não o 
conheço 100%, sempre haverá uma face oculta. Mas acho que chegamos aos 
90%. (p.300) 

 

Para este relato, há a versão de Caminhando, que inicia dizendo que apostava 

encontrar o amor no site. Morador de Torres Novas, uma pequena cidade de 500 a-

nos, que fica distante 100km de Lisboa. Ele tinha vontade de conhecer uma brasileira 

pela simpatia que nutria pelo nosso país e cadastrou-se num site brasileiro, no qual en-

controu Alfacinha. Ele dizia que começou a amá-la desde as primeiras palavras que 

leu dela, que sentia que “ela se apresentava de uma forma linda, pura, real e singela. 

Meu coração palpitou muito forte, senti uma energia pura de amor e carinho nas pala-

vras escritas – foi sua forma bonita de entrar na minha vida que me deixou, como se 

diz, de quatro por ela”. (p.302) 

Também ele se incomoda com as perguntas sobre como será quando eles se en-

contrarem. Caminhando acredita que o pilar da relação está na frase que disse a Alfa-

cinha, em sua primeira declaração: “Aceita-me como sou, que te aceito como tu és.” 

 

Para nós não será estranho nos encontrarmos frente a frente. Nosso amor é 
capaz de transcender a tudo e a todas e até ao próprio tempo cronológico. Nós 
amamos em nível espiritual, e quando nos conhecermos o amor físico será o 
complemento de um grande e verdadeiro amor, que será durável por tida a 
eternidade. Posso garantir que quem ama primeiro espiritualmente nunca terá 
problemas em amar fisicamente. O amor espiritual é puro, sem mentiras nem 
segredos. Amar somente fisicamente é a desgraça de todos os males que existem 
no mundo e de tantos desentendimentos, tantos problemas e doenças. Amar é a 
sublimação. É pureza. É felicidade. É equilíbrio. Amar espiritualmente é a fonte 
vital e inesgotável dessa verdadeira energia cósmica que une os seres numa 
única comunhão. (p.303) 

 

Em nota, a autora esclarece que os entrevistou em junho de 2001, a viagem de 

Alfacinha aconteceu em 5 de agosto e eles se casaram em 28 de setembro do mesmo 

ano. Ela relata que não houve estranhamento entre os dois e que aconteceu o que eles 

esperavam, sendo o amor físico um complemento ao que sentiam um pelo outro. 
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“Os interidiotas proliferam” foi o comentário feito pela psicóloga Rosely Sayão 

ao presente relato. O interidiota é uma referência ao livro “O videota”, de Jerzy Ko-

sinski (1970), que deu origem ao filme “Muito além do jardim” (1979), dirigido por Hal 

Ashby e estrelado por Peter Sellers. O personagem principal é Chance, um homem 

ingênuo, que tinha como sua única forma de contato com o mundo real a TV. Sua ex-

periência social era restrita ao seu patrão, ou seja, quase nula. Quase todo seu repertó-

rio linguístico e imaginário se organizou pelo jardim, que cuidava e por aquilo que ob-

servava em programas televisivos. Por uma sequência de acasos, Chance se tornar 

uma espécie de conselheiro, tudo o que ele dizia era entendido como sendo metáforas 

de profunda sabedoria e seu silêncio, genial. No entanto, todas as suas respostas estão 

baseadas no que viveu no jardim e no viu pela TV. 

A alusão pretendida por Sayão ao usar este filme é como as pessoas podem fi-

car isoladas e fechadas dentro de determinados meios, seja a Internet ou a Televisão. 

Esta forma de se trancar diante destas janelas artificiais não trariam a realidade, mas 

sim uma outra forma de se alienar. 

Se no filme o personagem era restrito na formação de seu imaginário, o mesmo 

acontece em relação ao caso citado acima. A restrição da formação do imaginário é 

notória nos relatos de Sampaio (2002) que registra a euforia do encontro amoroso que 

vai além da geografia e possibilitado pela Internet. O mito da Cinderela continua e é 

isso que Sayão analisa sobre o presente caso. Ela estranha o fato de que a narrativa 

traz um amor moldado a idealizações, ‘uma coisa infantil’ de contos-de-fadas. O ca-

sar-se e ser felizes para sempre não é responsabilidade da internet, mas do cotidiano. E 

ela ressalta três pontos: 1) o casamento, que traz o compromisso em relação ao amor e 

ao sexo; 2) a paixão ter acontecido pelas palavras e não pelo visual e 3) o projeto em 

que pensam como uma dupla, quando atualmente as pessoas tendem a pensar indivi-

dualmente. 

 

A construção do imaginário individual se dá, essencialmente, por identificação 
(reconhecimento de si no outro), apropriação (desejo de ter o outro em si) e 
distorção (reelaboração do outro para si). O imaginário social estrutura-se 
principalmente por contágio: aceitação do modelo do outro (lógica tribal), 
disseminação (igualdade na diferença) e imitação (distinção do todo por difusão 
de uma parte). No imaginário há sempre desvio. No desvio há potencialidade de 
canonização. O imaginário explica o “eu” (parte) no “outro” (todo). Mostra 
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como se permanece individual no grupo e grupal na cultura. (SILVA, 2003, 
p.14) 

 

Ao relacionarmos a história de Alfacinha e Caminhando com a problemática 

do imaginário exposta por Silva (2003) vemos como que repercussãode histórias bem 

sucedidas de amor, que tiveram a Internet como potencializadora, formaram um ideal. 

As pessoas não precisariam se ver para se amar, a libertação de certos padrões estéti-

cos, afinal, o que importaria mais é aquilo que se é para além da materialidade do cor-

po. As virtudes e modos de encarar a vida seriam mais importantes. E é este o desvio, 

a canonização da Internet como a potencializadora das relações. 

 

Essa possibilidade imediatamente elevou a estranhos a identificarem afinidades 
e, consequentemente, a estabelecerem relacionamentos virtuais nos quais essas 
afinidades era exploradas a médio ou longo prazo (e requeriam os usuários 
passassem longos periosodos de tempo conectado). Para que uma exploração 
mais minuciosa acontecesse, as comunicações rapidamente migravam do 
ambiente muitos-muitos para ambiente um-um (como ambientes privados dos 
webchats ou do IRC, ou das trocas de mensagem por ICQ, Messenger e outros 
programas semelhantes). (NICOLACI-DA-COSTA, 2006, p.28) 

 

Estar em relação, o eu estar implicado com um Outro, o verdadeiro self man-

ter-se em simbiose com outro verdadeiro self, tudo isso é passar por um estado de au-

tencidade (conforto) em expressar os sentimentos, tê-los aceitos e encarar o verdadeiro 

self . Esta seria a principal diferença entre o estar junto falsamente e o verdadeiramen-

te. As trocas devem ocorrer tanto psíquica quanto corporalmente. O relacionamentos 

devem ser mantidos com o mundo externo para que haja certa “elaboração imaginati-

va de funções corporais”13, ou seja, ligações entre o que já foi vivenciado e a expectati-

va de futuro, um em relação ao outro, fatos esses que dão sentido ao sentimento do eu 

e justificam nossa percepção de que dentro daquele outro corpo existe um indivíduo e 

não apenas caracteres numa tela. 

A pessoa para incluir a realidade externa deve ser capaz de criar e perceber as 

condições ambientais, não só para  se adaptar mas também de se recusar a se adaptar. 

Ela deve ser capaz também de se transformar numa criatura com atributos que lhe 

permitam fazer escolhas. Ou seja, a pessoa não pode estar aprisionada a modelos e a 
                                                 
13  (BELMONT, 1995) 
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um imaginário que a enclausurem em sonhos românticos. Por motivos variados, nem 

todas as histórias foram e são bem sucedidas como a relatada. No caso deles,  o tempo 

e a reflexão teriam sido atropelados pela velocidade do compartilhamento. Não houve 

tempo de sentir medo nem de recuar. 

 

A rigidez de um imaginário romântico no início da Internet 
 

O caso “Meu Lindo Anjo...”14, apesar de longo, merece  destaque por demons-

trar um pouco da rotina nas buscas de páginas de relacionamento e de suas ambigui-

dades. A narradora Lilibeth, 42 anos, se auto-intitula “macaca velha” e se acha conhe-

cedora das relações e de seus limites para se apaixonar. No final de março de 2001, ela 

se cadastrou em um site e por distração assinalou em seu perfil que seu interesse era 

em “relações sem compromisso”, o que resultou em  procuras por parte de homens 

casados. 

Mesmo acreditando não se apaixonar, Lilibeth  interessou-se pelo perfil de Ri-

cardo, um homem de 40 anos, casado,  que lhe disse o seguinte: “A máquina fria dei-

xa de ser fria e torna-se uma ponte. Uma ponte que liga ideias, sonhos, medos, vidas, 

pessoas... Venha se ligar comigo!” Ele respondeu a ela via caixa postal do site, dei-

xando seu ICQ para que pudessem conversar. Ela respondeu que não tinha interesse 

em homens casados e a réplica de Ricardo foi:  

 

Bem, Lilibeth, se eu fosse mais ou menos normal teria simplesmente apagado 
sua resposta. Mas não sou muito convencional. Aqui todos nós podemos ser 
‘Geniais Arquitetos da Mentira’. Como você viu, não é o meu caso, pois não 
omiti. Sou casado com uma modelo e temos uma vida cômoda. (IDEM, p.73) 

 

Supõe-sesolidão e desgaste no casamento de Ricardo, possível motivação pela 

qual  ele estivesse tentando outros contatos via Internet. Contrariamente,  o aspecto 

que capturou Lilibeth foi o fato de ela sentir que ele mentia. Por isso, ela “entrou no 

jogo” e escreveu-lhe um email “imenso e carinhoso, com um monte de mentiras” 

                                                 
14 História extraída do livro de Alice Sampaio (2002), p.71 
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(p.73). A resposta dele foram duas fotos e a pergunta se o enfarte que sofreu o havia 

enfeiado. Lilibeth entendeu que se tratava de um narcisista e desdenhou o tom român-

tico-piegas do email enviado. 

O que sugeria um fim da correspondência, dada a aparente alta rejeição de Li-

libeth por Ricardo, torna-se um jogo em que por oito dias consecutivos ela conversou 

com ele, mesmo descrevendo o seguinte quadro: “[...] Já eram duas da manhã, eu es-

tava morta de sono e pedia para conversarmos mais no dia seguinte. Ele, talvez ferido 

em sua vaidade, desapareceu. Como alguém pode não querer escutar que brilhava em 

dourado?!? Escrevi recados na outra noite pedindo que voltássemos a conversar e de-

pois mandei mais dois e-mails, o último com uma foto – mas ele não respondeu.” 

(p.76) 

 O final de relacionamento virtual, decidido por Ricardo, foi entendido por Li-

libeth como comportamento narcisista. Inconformada com o desfecho, elaesperou um 

mês, fez um novo perfil, declarou ter com quatro anos a menos (38 anos) e, usando o 

email de uma amiga, Paula,15 procurou novamente Ricardo, enviou-lhe nova mensa-

gem l disfarçadamente e usou-se da “vantagem de saber alguma coisa sobre ele”. 

O primeiro email enviado era o mesmo da primeira vez e os outros foram cola-

gens de e-mails anteriores. Ao pedir o email dela, para que a conversa não se resumisse 

à caixa postal do site, Lilibeth contou que utilizava o email  de uma amiga. Quando ele 

pediu um foto, ela desviou, dizendo que não tirava uma nova há mais de três anos. 

O que ainda persiste é o desprezo de Lilibeth por aquilo que chama de “cafo-

na” e “brega”. Sejam as imagens enviadas de coração ou o bolero. Com o tempo, ela 

começa a ser mais incisiva em expressar seus gostos e também em fazer declarações 

como: “você deve ter dito isso para outra pessoa.” 

Ele sugere que ela poderia vê-lo pela webcam, expressando ser isso fundamental 

antes de um encontro ao vivo. Depois de diálogos em chats, ela, por fim, consegue vi-

sualizá-lo: “Curiosa, fui ao chat e de lá para o programa onde podia vê-lo. Decepcio-

nante... Ele parecia mais bonito nas fotos. Mas, pelo menos, era ele mesmo. Fumava 

um cigarro atrás do outro e bebia uísque sem parar. Pedi para ele tirar a blusa e ele ti-

                                                 
15 Ressalta-se que nesta época não existia email gratuitos. 
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rou sem cerimonia – falei que queria ver seu tórax, mas na verdade a blusa era tão feia 

e brega que eu queria que ela sumisse da tela.” (p.86) 

Nada do que Ricardo fazia parecia agradar Lilibeth. Pode-se conjecturar isso 

pelo fato de  a imagem de uma foto ser geralmente  mais bem cuidada que a de uma 

webcam, inclusive por conta da resolução e das distorções dadas pela webcam. Mas 

esta é apenas uma observação técnica. O que fica marcado em sua narrativa é o siste-

mático desprezo por Ricardo, fato esse que  fica ainda pior após o recebimento de uma 

carta erótica dele, de dez páginas, reproduzida apenas o inicío no livro. A recepção da 

carta foi um susto: primeiro, porque era um texto muito elaborado, parecendo,  para a 

narradora, um texto enviado para outras mulheres, e, em segundo, porque ela ficou 

envergonhada com o conteúdo e o detalhamento das cenas. “Aqui só vai o começo, 

que é para não chocar todo mundo – não com os desenhos mas com a minúcia com 

que ele descreveu cada detalhe.” (grifo da autora, p.87) 

A partir disso Lilibeth disse: “Desisti imediatamente de conhecer Ricardo – 

mas, ao mesmo tempo, queria saber até onde ele ia. Chegava a sair com as mulheres? 

O que significava aquele conto erótico, ele só gostava de sexo virtual? Era uma inspi-

ração para ele se masturbar de vez em quando? Afinal, não se podia dizer que ele pro-

curava sexo fácil: fazia exatamente um mês que teclávamos” (p.92). 

A “desistência” imediata de Lilibeth aconteceu um mês depois de ela já estar 

vestida de Paula. Ela o abandona diante da incapacidade de perceber a solidão de Ri-

cardo, assim como a forma com que ele supostamente tentava preencher o vazio que 

deveria estar sentindo no casamento. A insegurança dele tornou-se perceptível quando 

ela respondeu ao conto dizendo que havia ficado em choque com o texto e que o sexo 

com ela não seria tão imediato. 

Ambos haviam combinado uma viagem, que se manteve até ela resolver “des-

fazer a fantasia” a fim de desmascará-lo: revelou a ele que era mais velha que ele, que 

não se chamava Paula e enviou uma foto tirada recentemente. A aposta dela é que ele 

fosse mudar radicalmente o comportamento com ela, mas não, ele propôs marcarem 

um encontro em 40 minutos após o recebimento da foto. No entanto, 15 minutos de-

pois, desmarcou. E novamente sumiu. 
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Confusa, respondi no tom carinhoso de sempre. Silêncio. Chamei-o para um 
chat. Nada perguntei se tinha ficado chateado com a minha ‘identidade falsa’. 
Tela vazia. Pedi de novo um encontro no chat, e ele firme no silêncio. Na 
semana seguinte mandei um recado que ia viajar [...] Quando voltei atormentei-
o: enviei três mensagens no mesmo dia, perguntando se a brincadeira havia 
acabado. No fim da tarde liguei para seu celular, mas deu caixa postal. (p.96) 

 

Não satisfeita, ela escreve uma carta em que se assume como Lilibeth e discute 

o fato de ele ter fugido de um encontro real. Comenta a omissão do nome e o fato de 

ter diminuído a idade, já que ela aparentava menos. Por fim,  diz lamentar ter acredi-

tado nele, acusando-o de ser “um daqueles Geniais Arquitetos da Mentira” (p.97). 

A resposta de Ricardo: 

 

Eu tentei evitar esta situação. Já pensou se tivesse mesmo acontecido um 
encontro real entre nós? Talvez tivesse chamado o exercito iraquiano. Te 
mandei o cartão do perfume e me despedi. Concordo que possa ter havido uma 
dupla interpretação de texto, então resolvi fazer com que o meu silêncio a 
desfizesse. Ainda assim não foi possível a você entender. Então venho dizer que, 
independemente do seu nome, idade ou aparência... eu não quero mais, só 
isso... Simplesmente perdi o tesão e o interesse. E que se te liguei um dia, foi 
porque você me autorizou e me pediu. Eu não te autorizei e não pedi que me 
ligasse. Ouviram seu recado e fiquei numa situação de babaca aqui em casa. Isso 
nunca havia acontecido antes. Por favor, já que só entende com palavras 
escritas: não me ligue mais, não me escreva mais e não se faça passar por outra 
pessoa. (p.97) 

 

Lilibeth interpreta a segunda rejeição e desta vez explicita  como motivada por 

não estar nos padrões exigidos de Ricardo, não ser a Gisele Bündchen e não gostar de 

sexo anal. Em resposta, ela escreve o seguinte : “Bastava você ter confirmado isso, em 

vez de me escrever que eu tinha entendido mal. Silêncios não desfazem dúvidas. [...] 

Eu preferia que, em vez do silêncio, você tivesse escrito como fez agora: não me tele-

fone mais, não me escreva mais. Pelo menos clareou. Obrigada” (p.97). Termina o 

relato feito por uma pessoa privilegiada, que amou de verdade duas vezes na vida,  

referindo-sea a relacionamentos na vida offline e que foi uma “tremenda atriz internau-

ta nesta história”. 

Como mencionamos, Alice Sampaio coloca, ao final de cada história,  uma 

pensata de um profissional. Nesta história, no entanto, há dois pareceres o da psicóloga 

e terapeuta familiar Carla Zeglio (“Professor de Sedução”: nome de livro? Se for é itá-
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lico, com data de publicação) e do psiquiatra Edson Engels (“Um vampiro de emo-

ções”: idem). 

Ambos os pareceres se centram na figura de Ricardo, visto como um sedutor 

com possível disfunção sexual. Zeglio ataca mais a questão do sexo virtual, diz que 

este não existe e que serviria para testar a mulher, no sentido de ver que tipo de fanta-

sias podem ser exploradas, assim como desenvolver e criar fantasias eróticas. O sexo 

pela Internet, na opinião da psicóloga, seria um substituto para serviços como o 0900 

(sexo por telefone). Para Engels, as atitudes de Ricardo baseiam-se em testes narcísicos 

e de autoafirmação, o que indicaria uma pessoa com pouca maturidade afetiva. As 

desistências de Ricardo estariam norteadas por um medo de rejeição, fato que o faz 

dispensar as mulheres que conquista. 

Nenhum dos profissionais leva em consideração a solidão que tanto Ricardo 

quanto Lilibeth estavam sentindo, e a forma com que eles estavam tentando algo dife-

rente. Tampouco vêem a questão do silêncio como algo angustiante para a Lilibeth. 

 

Casos recentes que envolveram o compartilhamento 
 

“Você é aquilo que você compartilha. Compartilhar é preciso.” (Aguiar & 

Marques, 2011, p.13). É esta regra que esses autores) tentam transmitir como um man-

tra a ser repetido. : . No entanto, uma ressalva é feita: deve-se distinguir o que se é on-

line e do que se é offline. A rede, assim, seria um híbrido entre a possibilidade de exer-

cer certa liberdade e de estar dentro de um mecanismo de controle. O “eu” que apare-

ce no Orkut, no Facebook, no Linkedin não passa de formulários preenchidos, platafor-

mas em que somos moldados em formato, cor e linguagem. 

 

Uma coisa é informação e outra é o eu, e o significado não estaria presente na 
informação disponível objetivamente no mundo virtual, mas no processo de 
representação da informação para o sujeito, para os significados que o eu constrói 
dentro dele. Mais uma vez, o significado está no eu-sujeito, e não nas coisas, daí 
a importância da razão para se ter senso crítico e discernimento. (AGUIAR & 
MARQUES, 2011, p.12 – grifo dos autores) 
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O que os autores não levam em consideração são as informações que são com-

partilhadas além da vontade do sujeito, que constituem fatos que nunca mais saem da 

memória dos buscadores, das páginas do Facebook, comunidades do Orkut e assim por 

diante. 

Em 10 de Outubro de 2012, Amanda Todd16, de 15 anos, pôs fim à própria vi-

da e à perseguição que sofria há três anos. A canadense cometeu o erro de mostrar os 

seios para um estranho em um chat da Internet, que, por sua vez, registrou o ato da 

garota e o disseminou pela rede. 

A página criada no Facebook pelo perseguidor de Amanda tinha no perfil a foto 

tirada sem o seu consentimento. A página rapidamente tornou-se viral entre seus cole-

gas de escola, o que a fez sofrer com os chistes e as ameaças físicas por parte de cole-

gas. Os pais de Amanda a trocaram de colégio mas o assédio continuou, seu persegui-

dor repetiu o mesmo padrão de compartilhamento pela Internet, enviando a foto por 

email a todos os colegas da nova escola. As crises de ansiedade da menina aumenta-

ram, assim como seu isolamento social. A rejeição era em demasia. 

A história foi relatada pela própria Amanda em um vídeo postado no YouTu-

be17 poucos dias antes de seu suicídio. A menina não aparece e nem fala no vídeo de 

quase nove minutos, são apenas papeis que são passados e que revelam uma história 

de dor e sofrimento. 

 

Figure 12 - Imagem do vídeo postado por Amanda Todd 

                                                 
16 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/121015_amanda_todd_ru.shtml - a-

cessada em 19 de outubro de 2012 
17 http://www.youtube.com/watch?v=ej7afkypUsc – acessado em 19 de Outubro de 2012 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/121015_amanda_todd_ru.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=ej7afkypUsc
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Durante o vídeo, ela conta as tentativas de suicídio, a forma com que se viciou 

em antidepressivos e como era difícil a sua vida na escola, que incluíu uma surra dada 

por 15 meninas em frente à escola. Ao final do vídeo, ela diz que o fez, não porque 

queria atenção, mas porque desejava que outras pessoas como ela se identificassem 

com a situação. Ao término do vídeo, ela escreveu frases como: “Todo dia eu penso 

porque ainda estou aqui”. “Não tenho ninguém. Preciso de alguém”. 

Amanda Todd se enforcou três dias após a postagem do vídeo no YouTube. 

O caso causou repercussão mundial e motivou discussões sobre a criminaliza-

ção do cyberbulling no Canadá, com a intromissão de uma facção do grupo cyberativis-

ta Anonymous, que teria identificado o perseguidor de Amanda, um homem de 32 a-

nos. As investigações o isentaram de qualquer suspeita18. 

 

 

Figure 13 - Página do Facebook feito em homenagem póstuma 

 

Ainda na página do Facebook, em meio às homenagens, houve manifestações 

de alunos do colégio de Amanda, que continuaram a postar mensagens depreciativas 

                                                 
18http://oglobo.globo.com/mundo/assediada-na-internet-jovem-canadense-se-mata-apos-ter-

fotos-nua-divulgadas-6441246#ixzz2GMsINcOx –  acessado 19 de outubro de 2012 

http://oglobo.globo.com/mundo/assediada-na-internet-jovem-canadense-se-mata-apos-ter-fotos-nua-divulgadas-6441246#ixzz2GMsINcOx
http://oglobo.globo.com/mundo/assediada-na-internet-jovem-canadense-se-mata-apos-ter-fotos-nua-divulgadas-6441246#ixzz2GMsINcOx
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em relação à garota. O nome de Amanda, segundo o Google19 foi, em 2012, o oitavo 

termo mais buscado em uma lista de 21. 

Na mesma época acontecia no Brasil um caso não tão trágico mas, igualmente, 

sintomático. Trata-se do “Nissin Ourfali”, em que se produziu um vídeo para a co-

memoração do Bar Mitzvah, cerimônia de inserção do menino Nissin, de 13 anos, 

como membro maduro na comunidade judaica. Este vídeo tornou-se  um dos grandes 

virais do ano de 2012. O vídeo mostra o garoto dublando uma paródia da música 

What makes you beautiful, do grupo One Direction, em que relata seu cotidiano com a 

família e seus hábitos. A cena de maior destaque é aquela em que o menino aparece 

numa montagem em cima de uma baleia, referência a viagens familiares auma praia 

no litoral norte de São Paulo. O refrão é: “E meus pais são demais/Como eles, não 

tem/Quando a gente viaja é irado, é 10!/Mas o melhor é quando vamos pra Balei-

a/Eu sou o Nissim Ourfali !” 

O vídeoteve grande repercussão na rede, acabou sendo acessado como piada, e 

a família, inconformada, entrou na justiça pedindo 30 mil reais de indenização ao 

Google, assim como a retirada do vídeo20. A família ganhou a causa no final de outu-

bro de 2012. É difícil tentar o acesso às informações sobre o caso, aparecendo apenas 

em retrospectivas e ainda no arquivo de imagens do Google, assim como os memes 

feitos a partir da imagem que se tornou famosa.21 

 

Figure 14 – A imagem de Nissim Ourfali na Baleia  

                                                 
19http://tecnologia.terra.com.br/google-revela-termos-mais-buscados-no-mundo-em-

2012,218a5b9b9709b310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html - acessado 19 de outubro de 2012 
20http://colunas.revistaepoca.globo.com/bombounaweb/2012/10/10/nissim-ourfali-pede-r-30-mil-

em-processo-contra-google/ - acessado em novembro de 2012 
21 Vídeo da produtora explicando a concepção do vídeo, como se tornou viral e a recepção deste 

pelos familiares e amigos: http://www.youtube.com/watch?v=xHYJcVyPP_c  

http://tecnologia.terra.com.br/google-revela-termos-mais-buscados-no-mundo-em-2012,218a5b9b9709b310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://tecnologia.terra.com.br/google-revela-termos-mais-buscados-no-mundo-em-2012,218a5b9b9709b310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://colunas.revistaepoca.globo.com/bombounaweb/2012/10/10/nissim-ourfali-pede-r-30-mil-em-processo-contra-google/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/bombounaweb/2012/10/10/nissim-ourfali-pede-r-30-mil-em-processo-contra-google/
http://www.youtube.com/watch?v=xHYJcVyPP_c
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A questão de como a memória opera na Internet é um tema delicado que mere-

ce ser aprofundado em trabalhos futuros, pois um fato pode ser difícil de ser retomado 

mas não impossível. Esta é uma das constatações de Keen e Sherry Turkle: não há 

mais o esquecimento, sempre haverá algum registro nos buscadores. Em ambos os ca-

sos citados há essa marca. Amanda Todd declara durante o vídeo: “Perdi todos meus 

amigos e o respeito das pessoas. Nunca poderei recuperar essa foto. Está aí para sem-

pre”. E mesmo que a família Ourfali tenha vencido o processo contra o Google, as i-

magens sempre estarão lá, para qualquer um que digitar seus nomes ou palavra-

chaves. 

Nenhum dos dois são pessoas célebres; eles se tornaram por causa da Internet. 

Ela, ganhou, sem dúvida, tarde demais o apoio de estranhos, que precisou durante sua 

curta vida. Ele tornou-se uma discutível “celebridade” em sua escola e talvez não te-

nha sofrido grandes rejeições, pelo menos são as afirmações da produtora do vídeo. 

Além do corte da experienciação dos múltiplos, as “provas de realidade” co-

meçam a ficar mais intensas. Pedir para ver a pessoa pela webcam já garantia a fidedig-

nidade da descrição física; depois disso, a extinção dos Nicks deu a possibilidade de 

colocar o nome da pessoa no buscador e checar se as informações dadas por ela eram 

corretas, assim como ver informações que estão além do controlado, como, por exem-

plo,  processos na justiça, fotos publicadas e etc. 
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2. Segundo Ponto Nodal: O Virtual, a Cibercultura e a 
produção do Tecnototemismo 
 

A problemática do virtual 
 

A evolução tecnológica causada pela sofisticação dos meios de comunicação 

não alterou apenas os hábitos cotidianos, como criou uma nova cultura, a cibercultu-

ra. Sua origem, como vimos, é ambígua mas conseguiu certa penetração no imaginá-

rio tanto social quanto individual. 

A principal característica atribuída à cibercultura é o virtual. O virtual, em seu 

uso em contextos gerais, se refere à justaposição das máquinas com faculdades impor-

tantes do desenvolvimento do sujeito, como o pensamento e a capacidade de vivenciar 

as experiências. Compreender as dinâmicas que se desenvolverão em relação do co-

nhecimento, a mudança da concepção de espaço,  a materialidade e a atualização, é 

parte dos estudos de Cibercultura. 

No livro “Cibercultura”, Pierre Lévy apresenta diferentes sentidos do conceito 

de virtual. (LÉVY, 1999, p.74). 

 Definição Exemplo 

Virtual no sentido 
comum 

Falso, ilusório, imaginário, 
possível 

Um oasis no deserto. 

Virtual no sentido fi-
losófico 

Existe em potência e não em ato, 
existe sem estar presente. 

A árvore na semana (por oposição à a-
tualidade de uma árvore que tenha cres-
cido de fato)/ uma palavra na língua (por 
oposição à atualidade de uma ocorrência 
de pronúncia ou interpretação). 

Mundo virtual no sen-
tido da possibilidade 
de cálculo computa-
cional. 

Universo de possíveis calculáveis 
a partir de um modelo digital e de 
entrada fornecidos por um usuá-
rio. 

Conjunto das mensagens que podem ser 
emitidas respectivamente por: 
programas para edição de texto, desenho 
ou música; 
-sistema de hipertexto; 
-bancos de dados; 
- sistemas especializados; 
-simulações interativas. 

Mundo virtual no  sen-
tido de dispositivo in-
formacional. 

A mensagem é um espaço de in-
teração por proximidade dentro 
do qual o explorador pode contro-
lar diretamente um representante 

- Mapas dinâmicos de dados apresentan-
do a informação em função do “ponto de 
vista”, da posição ou do histórico do ex-
plorador; 
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de si mesmo. - RGP em rede; 
- videogames; 
- simuladores de voo; 
- realidades virtuais, etc. 

Mundo virtual no sen-
tido tecnológico estri-
to. 

Ilusão de interação sensório-
motora com um modelo compu-
tacional. 

Uso de óculos estereoscópicos, datagloves 
para visitas a monumentos reconstituí-
dos, treinamentos em cirurgias, etc. 

 

Em seu livro “O que é o virtual?”, de 1996,  Pierre Lévy diz que vivemos o “mo-

vimento geral de virtualização”, movimento em que Jean Baudrillard e Paul Virilio 

não se sentiam nem um pouco participantes, pois entendiam que a virtualização traria 

a desrealização geral (Baudrillard) e a implosão do espaço-tempo (Virilio). 

 

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de vir-
tus, força, potência. [...] O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado no en-
tanto à concretização efetiva ou formal. [...] Em termos rigorosamente filosó-
ficos, o virtual não se opõe ao real mas ao atual: virtualidade e atualidade 
são apenas duas maneiras de ser diferente. (IDEM, 1996, p.15) 

 

Lévy enxerga a possibilidade de uma evolução em que a virtualização seria a 

dinâmica, “não uma desrealização (a transformação de uma realidade num conjunto 

de possíveis), mas uma mutação, um deslocamento do centro de gravidade ontológico 

do objeto considerado: em vez de se definir principalmente por sua atualidade, a enti-

dade passa a encontrar sua consistência essencial num campo problemático. Virtuali-

zar uma entidade qualquer consiste em descobrir uma questão geral à qual ela se rela-

ciona, em fazer mutar a entidade em direção a essa interrogação e em redefinir a atua-

lidade de partida como resposta a uma questão particular.” (IDEM, 1996, p.17-18). 

A análise do virtual proposta por Lévy inicia-se pela desterritorialização como 

um dos fenômenos de espaço-tempo, objeto de crítica por parte de  Virilio. O virtual 

exige um desprendimento do aqui e do agora, lembrando que ele se trata de um fluxo 

de atualização.  

No capítulo em que Lévy discute tal questão, faz uma série de jogos de pala-

vras com o termo francês être-là e a palavra alemã Dasein. O termo alemão tem sua 

correspondência em português como “ser-aí” (ou “ser-aqui”), mas o termo francês 

perde-se na tradução, sendo mal traduzido por “presença”, o que torna os conceitos 

embaraçados e a intenção do autor só perceptível no francês. 
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Ora, o virtual não pode ser presença, pois significa, por definição, algo que não 

está aqui, mas longe, na distancia, em outro lugar. O mesmo paradoxo se observa no 

termo telepresença, pois a palavra revela um oxímoro, dois conceitos opostos numa 

mesma expressão. Entretanto, não é essa a discussão por Pierre Lévy; ele quer discutir 

o que está dentro e o que está fora, a materialidade de uma presença ainda existe. 

 
Comme nous le signalions en commençant, le sens commun fait du virtuel, insaisissa-
ble, le complémentaire du réel, tangible. Cette approche contient une indication à ne 
pas négliger: le virtuel, bien souvent, "n'est pas là". (LÉVY, 1999, p. 19) 

 

O virtual não está aqui, isto é, ele não está ocupando um espaço físico. O texto 

não está sobre o papel mas desterritorializado, pode estar onde se quer que ele esteja, 

pode ser copiado, pode ser transmitido. Os elementos tornam-se nômades, dispersos e 

somente os acontecimentos são verdadeiramente situados em seus suportes técnicos. 

Lévy comenta o livro “Atlas”, de Michel Serres, em que o tema do virtual apa-

rece como o “ser fora daqui”, remetendo à imaginação, à memória e ao conhecimen-

to, que são vetores da virtualização e que nos fizeram deixar o “aqui” bem antes das 

tecnologias, colocando-se, assim, polemicamente, contra a filosofia heideggeriana do 

Dasein (ser-aqui), do ser um ser humano. 

Mais precisamente, não ser nenhum “aqui” que ocupe um espaço físico não faz 

com que a coisa não se exista. Existir é estar aqui ou fora daqui? Deve-se seguir a atua-

lização do alemão ou a virtualização do latim? 

 
Le livre de Michel Serres, Atlas, illustre le thème du virtuel comme "hors-là". L'im-
agination, la mémoire, la connaissance, la religion sont des vecteurs de virtualisation 
qui nous ont fait quitter le "là" bien avant l'informatisation et les réseaux numériques. 
En développant ce thème, l'auteur d'Atlas poursuit indirectement une polémique con-
tre la philosophie heideggerienne de "l'être-là". "Etre-là" est la traduction littérale de 
l'allemand dasein qui signifie notamment existence dans l'allemand philosophique 
classique et existence proprement humaine - être un être humain - chez Heidegger. 
Mais, précisément, n'être d'aucun "là", hanter un espace inassignable (où a lieu la 
conversation téléphonique ?), ne se produire qu'entre des choses clairement situées, ou 
n'être pas seulement "là" (comme tout être pensant), cela n'empêche pas d'exister. 
Quoiqu'une étymologie ne prouve rien, signalons que le mot exister vient précisément 
du latin sistere, être placé, et du préfixe ex, hors de. Exister, est-ce être là ou en sortir ? 
Dasein ou existence? Tout se passe comme si l'allemand soulignait l'actualisation et le 
latin la virtualisation. (LEVY, 1995) 
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A ideia de que a virtualização é sempre acompanhada de um desaparecimento 

– uma “desrealização” – pode ser facilmente combatida pelo exemplo da virtualização 

técnica, pois cada novo sistema de comunicação e de transporte modifica o sistema de 

proximidade prática; cada vez nos tornamos mais nômades e mais distantes de nossas 

comunidades. 

Em suma, o mesmo objeto técnico pode ser considerado segundo quatro 
modos de ser. Enquanto problematização, desterritorialização, passagem ao 
público, metamorfose e recomposição de uma função corporal, o objeto téc-
nico é um operador de virtualização. Tal martelo virtualiza quando o consi-
deramos como memória da invenção do martelo, vetor de um conceito, a-
gente de hibridação do corpo. Então, o martelo existe e faz existir. (LÉVY, 
1996, p. 76) 

 

É por isso que o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Este par (virtu-

al/atual), ao contrário do anterior (possível/real), que já se encontra constituído, im-

plica “uma criação, no sentido pleno do termo, pois a criação implica também a pro-

dução inovadora de uma idéia ou de uma forma” (LÉVY, op. cit., p. 16). 

 

 Latente Manifesto 

Substância Possível (insiste)  
Realização 

Real (subsiste) 

Acontecimento Virtual (existe) 
Ab  tualização 

Atual (Acontece) 

Figure 1 - Tabela do quadro de referências proposta por Lévy (1996) p. 138 

 

Segundo ele, são quatro os modos diferentes de existir: o possível, o real, o vir-

tual e o atual, operando quase sempre juntos nos fenômenos concretos, isto é, necessi-

tam de um meio material para o seu acontecimento. Os processos de possibilidade e 

de realização só adquirem sentido pela dialética e atualização da virtualização. 

Para que haja o acontecimento, isto é, a atualização, faz-se necessário um meio 

que promova o processo. Por isso, a fixação na materialidade da tecnologia, a fixação 

com e no meio tecnológico. O exemplo usado por Lévy é o da escrita e do texto, de 

como é possível abrir novas perspectivas de compartilhamento de informações, em 

que existe a escritura contínua, considerando que  seu suporte aprimora-se com a téc-

nica. 
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O problema que esta perspectiva de virtual traz é a centralidade na atualização, 

isto é, uma configuração de forças que visa se manifestar em atualização, em um a-

contecimento. Efetua-se em um ato que não estava predefinido em parte alguma e 

modifica, por sua vez, a configuração dinâmica na qual ele adquire uma significação. 

A atualização é um movimento contínuo em que o anterior se desfaz e o que 

importa é estar atualizado. Lévy, fortemente influenciado por Deleuze e Guattari, diz 

que o virtual não é oposto ao real, mas que o oposto do real é o possível. 

 

 
Figure 2 - Esquema proposto por Pierre Lévy p. 145 do livro “O que é virtual?” 

 

Conforme o esquema acima, é no campo da substância (material) que a reali-

zação (o que tem saída como possibilidade) faz o real perder a força. De maneira aná-

loga, é no campo do acontecimento (fenômeno), o que sai do virtual como atualização 

para o atual, que o problema se resolve. 

Se aparentemente o diagrama apresentado parece apontar um dualismo entre 
o acontecimento e a substância, na verdade esconde em profunda unidade 
entre ambos. Assim, os fenômenos que envolvem formas concretas e simbó-
licas fundem-se em processos, ora da ordem da seleção, ora da ordem da cri-
ação, ora da realização, sendo o ciberespaço o ambiente que potencializa, 
sobretudo os eixos inventivos da criação, dado que desloca as obras para um 
espaço desmaterializado onde a atualização de textos/leituras volta sempre 
ao estado de virtualização. (MONTEIRO, 2004, p. 111) 
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Finalmente, há uma terceira virtualização, que constituiu o humano. O contra-

to – ou, usando as palavras de Pierre Lévy – a “virtualização da violência”, emerge do 

aumento da complexidade das relações sociais.  

 

Os rituais, as religiões, as morais, as leis, as normas econômicas ou políticas são 
dispositivos para virtualizar os relacionamentos fundados sobre as relações de 
forças, as pulsões, os instintos ou os desejos imediatos. Uma convenção ou um 
contrato, para tomar um exemplo privilegiado, torna a definição de um 
relacionamento independente de uma situação particular; independente, em 
princípio, das variações emocionais daqueles que o contrato envolve; 
independente da flutuação de forças. (LÉVY, 1996, p.77) 

 

Em síntese, ele vê na virtualidade uma fluidez que aumentaria os graus de li-

berdade e de acesso às informações, o que colocaria em curso a criação de um projeto 

de civilização centrado nos “coletivos inteligentes”. Estes atualizariam os modos de 

vínculos sociais, isto é,  

 

[...] o vínculo social mediante trocas de saber, reconhecimento, escuta e 
valorização das singularidades, democracia mais direta, mais participativa, 
enriquecimento das vidas individuais, invenção de formas novas de cooperação 
aberta para resolver os terríveis problemas que a humanidade deve enfrentar, 
disposição das infra-estruturas informáticas e culturais da inteligência coletiva. 
(LÉVY, 1996, p. 118) 

 

Lévy tenta amenizar a questão do virtual apresentando-o como o momento 

mesmo do “devir outro” (heterogênese), conceito de Guattari, e que ela não deveria 

ser temida, condenada, tampouco que deveríamos nos lançar às cegas nela. Admite 

que o virtual tem uma “pequena afinidade com o falso, ilusório ou o imaginário”. (I-

DEM, 1996, p.12). 

 

As coisas só têm limites claros no real. A virtualização, passagem à proble-
mática, descolamento do ser para a questão, é algo que necessariamente pôs 
em causa a identidade clássica, pensamento apoiado em definições, determi-
nações, exclusões, inclusões e terceiros excluídos. Por isso a virtualização é 
sempre heterogênese, devir outro, processo de acolhimento da alteridade. 
Convém evidentemente não confundir a heterogênese com seu contrário 
próximo e ameaçador, sua pior inimiga, a alienação, que eu caracterizaria 
como reificação, redução à coisa, ao ‘real’. (IDEM, 1996, p.25) 
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Heterogênese é um conceito extraído de “Caosmose”, livro de Félix Guattari 

(1992), que descreve a existência de três campos de produção de novas subjetividades. 

(muito embora Lévy tenha pensado a expansão do cognitivo e não da subjetividade) 

Segundo Guattari, a heterogênese possui: 

1. componentes semiológicos significantes, que se manifestam por meio da fa-

mília, da educação, do meio ambiente, da religião, da arte, do esporte; 

2. elementos fabricados pela indústria dos mass media, do cinema, etc.; 

3. dimensões semiológicas a-significantes, colocando em jogo máquinas infor-

macionais de signos, funcionando paralelamente ou independentemente, pelo fato de 

produzirem e veicularem significações e denotações que escapam então às axiomáticas 

propriamente linguísticas. (1992, p.14) 

Guattari aponta um movimento duplo e simultâneo de “homogeneização uni-

versalizante e reducionista da subjetividade e uma tendência heterogenética, quer di-

zer, um reforço da heterogeneidade e da singularização de seus componentes” (I-

DEM, 1992, p.15). E que “a criação, a invenção de novos Universos de referência” 

estaria diretamente ligada à virtualização da cultura; invertendo a lógica dos mass me-

dia, “mass medialização embrutecedora, à qual são condenados hoje em dia milhares 

de indivíduos.” (IDEM, p. 15). 

 

As transformações tecnológicas nos obrigam a considerar simultaneamente 
uma tendência à homogeneização universalizante e reducionista da subjeti-
vidade e uma tendência heterogenética, quer dizer, um reforço da heteroge-
neidade e da singularização de seus componentes. É assim que o ‘trabalho 
com o computador’ conduz à produção de imagens abrindo para Universos 
plásticos insuspeitados… (IDEM, 1992, p. 15) 

 

O potencial criador da virtualização abordado em “Caosmose” enfatiza a produ-

ção de subjetividade. Ou seja, a mutação de identidade da cultura engendra o seu en-

riquecimento ou o seu empobrecimento, dependendo, em última análise, da qualidade 

da experiência da pessoa com estes novos Universos. 

 

O que importa aqui não é unicamente o confronto com uma nova matéria de 
expressão, é a constituição de complexos de subjetivação: indivíduo-grupo-
máquina-trocas múltiplas, que oferecem à pessoa possibilidades diversifica-
das de recompor uma corporeidade existencial, de sair de seus impasses repe-
titivos e, de alguma forma, de se re-singularizar. (GUATTARI, 1992, p. 16) 
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Guattari contrapõe uma visão mecanicista de máquina à sua assimilação e inte-

ração com os seres vivos a partir do conceito de autopoiese, desenvolvido por Hum-

berto Maturana e Francisco Varela, bem como da perspectiva cibernética aberta por 

Norbert Wiener. Ele fala da máquina técnica, mas igualmente, do meio social, cogni-

tivo, ligado a essa máquina – os conjuntos sociais são também máquinas, o corpo é 

uma máquina, há máquinas científicas, teóricas, informacionais, diz ele. 

Se, por um lado, Lévy e Guattari afirmam que a virtualização concorre para a 

criação de realidade, por outro, é preciso notar que esse movimento generalizado tam-

bém apresenta um paradoxo importante a ser aqui mencionado, justamente a partir 

deste seu potencial criador. Trata-se de uma certa tendência à homogeneização, à e-

quivalência, à medida que as coisas se tornam padronizáveis, intercambiáveis, decor-

rência das diversas opções de experiência que se abrem principalmente pelas novas 

tecnologias de comunicação. Em síntese, a leitura destes dois autores expressa uma 

perspectiva otimista quanto aos rumos da virtualização, ao mesmo tempo em que am-

bos mantêm uma postura cautelosa à medida que este movimento ontológico foi e 

continua se desenvolvedo historicamente. Portanto, as perspectivas não se restringem 

às modificações que vêm ocorrendo pelo advento das novas tecnologias de comunica-

ção (embora, indubitavelmente, elas tenham se acelerado muito a partir de então), 

mas acompanham o próprio processo de humanização, principalmente pela lingua-

gem, pela técnica e pelo contrato. 

Philippe Quéau, filósofo francês, autor do livro “O virtual”, de 1993, portanto, 

contemporâneo ao livro de Lévy acima comentado, não vê os estudos do virtual como 

um modismo, mas como indicativos de mudança do real, ou melhor, do sentido de 

realidade. 

Uma das divergências entre Quéau e Lévy é que o primeiro entende o virtual 

como pertencente ao campo da estética, em que as experiências de mundo se modifi-

cam e, assim, a construção da realidade. A virtualidade faria o sujeito não mais obser-

var as imagens mas mergulhar nelas. Elas, ques antes nos rodeavam, agora fazem com 

que andemos  dentro delas. As fronteiras entre o que chamávamos de realidade e o 

que fazia parte dela estão se apagando. 

Quéau tenta nos mostrar que o entorno virtual é um espaço em síntese e que es-

te movimento, tanto de contração quanto de percepção, é um movimento físico que 
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combina estímulos sensoriais, como o de imersão. É esta visão estereoscópica e a cor-

relação proprioceptiva que orientará o corpo do observador e o espaço virtual no qual 

o sujeito irá se inserir. Seria esta uma outra experiência do real. 

 

Como se definir un “mundo” o “entorno virtual”? Un mundo virtual es una base de 
datos gráficos interactivos, explorable y visuable en tiempo real en forma de imágenes 
tridimensionales de síntese capaces de provocar una sensación de inmersión en la imá-
gem. En sus formas más complejas, el entorno virtual es un verdadero “espacio de sín-
tesis”, en el que uno tiene la sensación de moverse “fisicamente”. Esta sensacion de 
“movimiento físico”puede conseguirse de diferentes formas; la más frecuente consiste 
en la combinación de dos estímulos sensoriales, uno baseado en una visión estereoscó-
pica total y el otro en una sensación de correlación muscular, llamada “propiocepti-
va”, entre los movimientos reales des cuerpo y las modificaciones aparentes del espacio 
artificial en que se está “inmerso”. Por ejemplo, en el caso más sencillo, un paso hacia 
delante en el mundo  real puede traducirse en un paso hacia delante virtual en el mun-
do virtual (IDEM, 1993, p. 15-16) 

 

As experiências do virtual para Quéau são experiências da estética do virtual, 

portanto, passam pelo sensível; trata-se de um modelo teórico que deve ser sentido e 

compreendido em suas sensações. 

Questões como a distância e o lugar experimentam uma nova percepção. A 

discussão de presença levantada anteriormente não é mais conduzida por sua materia-

lidade; já compreendemos que a materialidade do meio ainda é necessária, e discuti-

remos mais adiante se a fixação fica na máquina ou na alteridade, mas devemos ter 

em vista que a distância se torna uma percepção, a distância adquire uma nova natu-

reza com a tecnologia. “La distancia nos permite despegarnos del estar y acernarnos al existir. 

Nos da la conciencia del lugar” (QUÉAU, 1993, p.25) 

O lugar também passa por uma transformação. “Por supuesto, estos espacios virtu-

ales pueden ser modelados de forma que simulen lo real, pero podrían igualmente serlo de forma 

arbitraria, sin ninguna razón necesaria. Entonces, cúal es la diferencia filosófica entre un lugar 

real y uno virtual? “ (IDEM, 1993, p.25). O lugar real dá a base, dá uma posição, uma 

direção, isto é, uma materialidade para a existência e a consciência. O lugar real está 

ligado diretamente ao corpo como ponto de partida no espaço-tempo e posição em si 

(consciência). 

Este seria um dos pontos de divergência com Lévy, pois este acredita que é o 

pensamento que se expande pelo meio técnico. Porém, Quéau insiste que a mudança 

passa por um campo estético e por isso teríamos uma forma diferenciada de constru-
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ção da realidade, posição também assinalada por Silva (2003), e o imaginário seria 

tomado pelas tecnologias do imaginário e pela proposta de Guattari acerca da subjeti-

vidade. 

Para Quéau, “El contrario ‘virtual’ de una posición ‘real’ es la impressión de su aboli-

ción, es el vértigo del abismo. [...] Si los mundos virtuales han de apasionarnos, será con la con-

dición de demonstrarnos que pueden darnos el sentido del vértigo, la emoción del abismo.” (I-

DEM, 1993, p.26) 

O virtual estaria, assim, na ordem do real, pois há uma relação de causa e efei-

to. Vimos atrás que o virtus, palavra latina originária, é força, energia, impulso inicial. 

Sendo assim, virtual não pode ser nem irreal, nem potencial, (outro ponto de concor-

dância com Lévy). O potencial é aquilo que pode se converter em atual, em atualiza-

ção. A imagem do virtual ajuda a revelar a realidade virtual, a estética do virtual, pela 

ordem do inteligível da experiência. 

A mediação é que permite criar uma relação entre duas coisas, uma relação hí-

brida entre o real e o simbólico. A mudança estética estaria na mudança da mediação 

e não somente nas possibilidades da técnica. 

 

Entre um sujeto y el mundo pueden darse varias mediaciones, por ejemplo, la de lo 
sensible y la de lo inteligible, la mediación de los sentidos y la de la inteligencia. En el 
mundo de las imágenes de síntesis y de los entornos virtuales resulta más adecuado 
hablar de la mediación de las imágenes y de la los modelos. Las imágenes permiten la 
percepción sensible de modelos inteligibles. (IDEM, 1993, p.23) 

 

A mediação com o mundo corpóreo compõe-se com a mediação das imagens e 

as ilusões das fantasias; o que torna esta mediação falsa e problemática é a ausência da 

experiência física. A inversão das mediações, em que se vive e se experimenta no 

mundo da fantasia - não mais o contrário - aumenta a ilusão e o devaneio, faz com 

que o sujeito se concentre e prefira o caminho mais fácil do entretenimento à seara di-

fícil e complicada da alteridade. 

Algumas falsas mediações divertem, enganam (ídolos), outras atuam como 

mediadoras; trata-se daquelas que nos movem ou nos comovem (ícones). A mediação 

à qual o autor se refere é a das imagens e modelos, e não de substratos como propõe 

Lévy. 
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Los mundos virtuales pueden ayudarnos a objetivar simbólicamente los puntos de vista 
así como sus divergencias, y nos aportan un medio intuitivo de ‘podernos en lugar del 
otro’, no solamente metafórica sino también ‘realmente’. En efecto, en los mundos vir-
tuales no se puede dar nada por sentado. En el mundo real, es fácil caer (consciente-
mente o no) en la trampa de las evidencias aparentemente compartidas por todos. En 
lo virtual, incluso aquello que parece ‘saltar a la vista’ a fuerza de chillona evidencia 
puede muy bien permanecer invisible para nuestro interlocutor virtual. [...] Los mun-
dos virtuales están constantemente impregnados de una extraña vida artificial ‘inter-
media’. Cada entidad, cada objeto o agente puede asimilarse a un sistema experto, con 
sus proprias reglas de comportamiento que aplica o adapta como respuesta a los cam-
bios del entorno virtual o a las modificaciones de las normas y menanormas que rigen 
el mundo virtual (QUÉAU, 1993, p.64) 

 

O espaço, assim, é uma condição subjetiva da sensibilidade; o mundo virtual se 

modela e é compreendido conforme aquilo que é experimentado. A mediação dos 

mundos virtuais permite perceber fisicamente um modelo teórico e compreender for-

malmente as sensações físicas.  

O corpo pode se desterritorializar fisicamente em um mundo simulado. Isto 

implica a possibilidade de uma recomposição e uma redefinição permanente das rela-

ções espaciais entre os objetos. O virtual ajuda a pôr em contato, porque alivia o peso 

do real, atenua os temores e a rigidez ligada à materialidade dos contornos do real. 

Envolvendo o espaço em um novo paradoxo, os espaços reais começam a ser estrutu-

rados segundo a natureza abstrata dos conteúdos informativos e a visibilidade será a 

lógica a ser obedecida, o que irá controlar o que será visto e as composições de ima-

gens a serem mostradas (“eu de síntese”). 

 

El concepto mismo de personalidad podría evolucionar ante la proliferación de estos 
‘yo’ de síntesis, programados para representarnos, como otros tantos missi dominico. 
Esta sistemática puesta en escena no dejará de influir en nuestra percepcion de nosos-
tros mismos, y aparecerá una evolucion de las relaciones entre nuestra personalidad 
privada y nuetra personalidad pública; las esferas de lo público y de lo privado se irán 
mezclando cada vez más. (QUÉAU, 1993, p.47)  

  

Nicolaci-da-Costa (2003) apontou que a sobrevivência em novo habitat traria 

mudanças nos mecanismos de defesa dos sujeitos, isto é, uma mudança na subjetivi-

dade. Com base nas ideias do sociólogo alemão George Simmel, a pesquisadora indi-

ca que a construção da subjetividade passa pelos modos de habitar e questiona, a par-

tir desta premissa, o que a Internet traria de novo, quais os mecanismos de defesa que 

eclodiriam com este novo modo de habitar. 
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A dinâmica estabelecida entre o novo espaço (ciberespaço) e a subjetividade i-

naugura um movimento de compressão de espaço físico-corpóreo e do tempo, em prol 

da dilatação de um espaço virtual, como também a novas organizações psíquicas, esta 

a ser trabalhada em seção futura. 

Em um de seus primeiros livros dedicados à Internet, “Na Malha da Rede”, de 

1998, a autora/pesquisadora arrisca uma explicação desses conceitos polêmicos como 

realidade virtual e virtual, segundo a qual, a realidade virtual se oporia à realidade co-

tidiana e o ciberespaço seria um espaço paralelo regido por suas próprias leis. No en-

tanto, nas entrevistas feitas para essa pesquisa, raro era o usuário que identificava o 

espaço virtual como imaginação ou ilusão, pois a concretude do software em sua mate-

rialidade e realidade o fazia bastante palpável, devido à sensação de que se estaria vi-

vendo e se relacionando com outras pessoas em duas realidades diferentes e que não 

se interpenetravam: a realidade ‘real’ e a realidade virtual. 

Em 2009, já dedicada à questão da mudança do espaço pelo virtual e os impac-

tos disso na subjetividade, Nicolaci-da-Costa considera que o maior desafio seja aban-

donar certas concepções modernas como compreensão e apreensão do espaço e voltar-

se à captação do que é o virtual. 

 

Grosso modo, pode-se dizer que tais tentativas dizem respeito a dois mo-
mentos principais. O primeiro corresponde aos esforços de apreensão e com-
preensão das alterações introduzidas no espaço físico pela crescente rapidez 
dos transportes e pela instantaneidade das comunicações via satélite. Já o se-
gundo abarca as tentativas de captação principalmente das consequências do 
surgimento de um espaço virtual autônomo – aquele gerado pela intercone-
xão dos computadores mundiais – e das alterações ocorridas no espaço físico 
em função da difusão da telefonia móvel. (NICOLACI-DA-COSTA, 2009a, 
p. 454) 

 

O contraste entre o encolhimento do mundo (físico) e a amplitude de espaço 

(ciberespaço, virtual) é uma das preocupações apresentadas pela autora, acrescendo a 

isso a fluidez de circulação da imaterialidade da informação e da imagem. O cresci-

mento do uso de celulares, como aponta Nicolaci-da-Costa, agrava a fluidificação do 

espaço, uma vez que não é mais necessário estar na frente do computador para estar 

online, podendo-se operar fugas a qualquer instante. 
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Ao utilizar os conceitos de “liso” e “estriado”, de Deleuze e Guattari, pode-se 

percorrer junto com a autora a crítica feita a este novo “nomadismo”. 

 

O espaço liso e o espaço estriado, - o espaço nômade e o espaço sedentário 
[...] Podemos marcar uma oposição simples entre os dois tipos de estado. 
Outras vezes devemos indicar uma diferença não muito mais complexa, que 
faz com que os termos sucessivos das oposições consideradas não coincidam 
inteiramente. Outras vezes ainda devemos lembrar que os dois espaços só e-
xistem de fato graças às misturas entre si: o espaço liso não para de ser tra-
duzido, transvertindo num espaço estriado; o espaço estriado é constante-
mente revertido, devolvido a espaço liso. (DELEUZE e GUATTARI, 1997, 
p. 180) 

 

O espaço liso e o espaço estriado não devem ser vistos como polarizados, mas 

numa relação complexa em que num momento um depende do outro, e noutros, am-

bos se opõem de forma simples; no entanto, essas passagens devem ocorrer de modo 

simétrico. O que é liso torna-se estriado, o que é estriado torna-se liso; não obstante,  

isso deve ser observado em certos modelos para que seja possível entender como se dá 

a relação destes dois espaços. 

No modelo tecnológico (DELEUZE e GUATTARI 1997, p.180), a definição 

do espaço estriado passa por três itens constitutivos do tecido: a) há dois elementos 

que traçam linhas que se cruzam em sentido vertical e horizontal; b) estes dois tipos de 

elementos não têm a mesma função, um é móvel, passa sob e sobre o outro, o outro é 

fixo – sólidos flexíveis; c) o espaço será necessariamente delimitado, fechado pelo me-

nos de um lado, um avesso e um direito. 

Tome-se o exemplo do feltro. Ele é um “antitecido” por não ser possível ver 

suas linhas, mas isso não quer dizer que seja homogêneo, é apenas liso.  

 

Ora, mesmo os tecnólogos que manifestaram as maiores dúvidas a respeito 
do poder de inovação dos nômades, redem-lhes ao menos homenagem do 
feltro: esplendido isolante, genial invenção, matéria de que é feita a tenda, a 
vestimenta, a armadura. (IDEM, 1997, p.181) 

 

As metáforas utilizadas fazem refletir sobre os movimentos da subjetividade e 

as necessárias proteções. Deleuze e Guattari não ignoram a relação necessária entre a 

materialidade e a imaterialidade, a necessidade de um direito e um avesso para as re-
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lações. O tecido feltro entra como as defesas, o que parece ser e não é. É isso que Ni-

colaci-da-Costa (2009a) chamará de “processo de alisamento”. 

 

[...] a queda, ou a diluição, muitas das inúmeras membranas, fronteiras e 
barreiras (características do período moderno), que anteriormente insulavam 
diferentes áreas da experiência, também incidem sobre os espaços contempo-
râneos. Em consequências, estes sofrem um processo de alisamento. A con-
temporaneidade seria, portanto, dominada por aquele que Deleuze e Guatta-
ri chamaram de ‘espaço liso’, no qual nossa movimentação está se tornando 
cada vez mais fácil, ou “fluida” para usar a terminologia de Bauman. (I-
DEM, p. 456) 

 

O alisamento dos espaços não é prontamente percebido porque se vive o estado 

“maníaco” com o tempo, quer dizer, tomamos os espaços como contínuos sem perce-

ber suas diferenças e relevos. O tempo simultâneo em relação às camadas de espaço 

(córporeo e tecnológico) é o que causa esse alisamento. Não importa se o sujeito está 

no trabalho, pois é possível consultar ao mesmo tempo sua vida virtual pelo telefone; 

indo almoçar, durante a refeição, ele está em um continuum com aquele espaço, porque 

ele é móvel. O sujeito carrega este mundo portátil assim como a sua subjetividade. 

A compreensão de que a tecnologia é uma extensão pura, sem notar os relevos, 

é o que tornaria problemática a formação da subjetividade. 

Nicolaci-da-Costa relembra que há duas tendências antagônicas de concepção 

dos espaços contemporâneos. A primeira seria a dos múltiplos espaços, dos entusiastas 

da tecnologia. “A visão de tal multiplicidade, por sua vez, repousa sobre a concepção 

moderna de que existem linhas divisórias – membranas, barreiras ou fronteiras – que 

separam esses espaços uns dos outros.” (IDEM, 2009a, p. 460). A segunda tendência 

indica o processo de alisamento, que é a dos que assumem uma posição mais severa 

em relação às tecnologias. 

Vimos com o conceito de heterogênese de Guattari que a subjetividade passa 

por uma heterogênese; o espaço liso e o espaço estriado também trazem a noção de 

relevo nos espaços. Vimos também que Quéau compreende o visual como pretencente 

ao campo da estética. O virtual e a tecnologia não devem ser entendidos em momento 

algum como um mesmo movimento, ou que trariam algum tipo de homogeneização; 

isso seria ignorar os processos subjetivos ou sucumbir ao ‘alisamento’ indicado por 

Nicolaci-da-Costa. 
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Tal constatação [processo de alisamento dos espaços] poderia sugerir que, na 
ausência de qualquer tipo de demarcação, esses espaços teriam perdido suas 
caraterísticas únicas, gestadas no isolamento propiciado pelas linhas divisó-
rias que os separavam anteriormente. Na realidade, no entanto, [isso aconte-
ce] apesar da ausência de consciência de que estavam constantemente en-
trando e saindo de espaços distintos (mesmo que o seu próprio discurso esti-
vesse repleto de expressões como “entrar” e “sair” de “ambientes” ou “luga-
res”). (NICOLACI-DA-COSTA, 2009a, p. 460) 

 

A problemática exposta, como foi possível ver neste capítulo, não seria apenas 

do solipsismo, mas do achatamento da subjetividade, do alisamento dos relevos dos 

espaços e da necessidade de haver um direito e um avesso, a saber, pontos de referên-

cia. 

 

Para além da Internet: cibercultura e ciberespaço 
 

A pesquisadora Lucrécia Ferrara (2008) escreveu um instigante artigo chamado 

“Ciberespaço: conceito à procura de um nome”, que nos sugere proposições a respeito 

desse conceito. Trata-se, para ela, de entender o que é o ciberespaço e se este é o nome 

que ele deve carregar. No citado artigo, é exatamente o que ela tem como objetivo, a 

saber, “[...] conhecer uma forma que, superando todas as características miméticas do 

fenômeno, permite que o conheçamos ou identifiquemos pelos nomes que o sinteti-

zam” (p. 26).,  

Na mesma preocupação, Ana Maria Nicolaci-da-Costa (2009b) elaborou o ar-

tigo: “Quando o velho esconde o novo: antigas palavras, novos significados”, com a 

intenção de demonstrar que a criação de neologismos e de novos significados para as 

palavras antigas carrega consigo uma transformação social. Para captar estas mudan-

ças foi elaborado o Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS)22, em 

que o objetivo seria o de captar os “deslizamentos semânticos”. 

Em quase 30 anos de teorização específica da Internet, não apenas a literatura, 

mas os textos da área de sociologia e comunicação sugerem que, inicialmente, teriam-

se formado dois grupos na teoria: os apologistas (eufóricos) e os apocalípticos (disfóri-

                                                 
22 A autora relata três pesquisas diferentes que utilizaram tal método no presente artigo. A primeira 

pesquisa foi sobre “vício”; a segunda sobre “urgência”e “emergência”; a terceira “controle”e “segurança”. 
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cos) das tecnologias de comunicação. “Entretanto apocalípticos e integrados são no-

mes que parecem corresponder e são frequentemente lembrados para designar a reali-

dade atual vinculada à emergência da cibercultura e encontrada no ciberespaço, como 

decorrência da Internet”. (FERRARA, 2008, p. 26). 

Hoje, contudo,já não podemos ser dualistas, afinal, já somos mais experientes e 

também mais dependentes dessas tecnologias. Enxergamos aquele momento como o 

da criação de reflexões que articulavam a impossibilidade de regredir no uso das tec-

nologias com as reflexões das consequências desta relação entre sujeito e tecnologia.  

É dever do campo da psicologia social ater-se às mudanças da subjetividade, 

assim como às configurações sociais e apresentar como isso tem se refletido no sujeito. 

Nesta seção, a discussão do cíber traz a problemática de como um termo novo causa 

mudanças consideráveis caso não exista uma reflexão mais cuidadosa. 

 

O prefixo ‘ciber’ que atua como predicativo do espaço e da cultura que de-
correm do suporte digital não os distingue com clareza no sentido de indicar 
hierarquia, ou sobretudo, relações entre eles. Entretanto, ambos [cibercultura 
e ciberespaço] e, sobretudo a cibercultura, parecem ser credores de um capi-
tal cognitivo que transforma a tecnologia digital em um meio comunicativo 
que promove interfaces, interativas e longínquas e duvidosas, porém possí-
veis, inclusões sociais, políticas e culturais.  [...] Entretanto, no caso ‘ciber’ 
esse processo relacional está longe de ser esgotado, e o que significa que a-
quela saturação se mostra hesitante e em constante processo de revisão, daí 
decorre a dificuldade de sua nomeação e a consequente profusão de nomes 
que inspira. (FERRARA, 2008, p. 26) 

 

A partir desta citação de Ferrara, faz-se necessária a definição dos termos “ci-

berespaço” e “cibercultura”, para que possamos entender, a partir do conceito, que 

tipos de mudanças foram ocasionadas como esse “novo”. 

Nicolaci-da-Costa (2009b) diz que “essa transformação social, por sua vez, 

também tinha uma origem em comum: a difusão das novas tecnologias de informação 

e telecomunicação.” Ao fazer os registros dos velhos e dos novos conceitos (uso das 

palavras) demonstram-se as alterações de visão de mundo e de valores contemporâ-

neos. “E a razão para tanto é simples: o uso da palavra com um novo significado pode 

ser [mais?] facilmente despercebido em discursos isolados, que a maioria daqueles aos 

quais somos expostos cotidianamente.” (IDEM, p. 115) 
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Ao falar de cibercultura, são dados passos em uma seara cheia de ambiguida-

des e descrições confusas, mas como sugere Macek (2005), o mundo da cibercultura 

apesar disso é o pretexto ideal para se demonstrar as teorias sobre as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC’s), mesmo sendo isso um erro, pois corre-se o risco 

de uma redução significativa das possibilidades de reflexão e crítica, caso ocorra o erro 

de aceitá-las sem antes analisá-las. 

 

[...] um nome é, antes de tudo, uma identificação que confere sentido porque 
dele se depreende os limites de um lugar epistemológico que, como se sabe, 
sempre supõe a centralidade de um corpo conceitual e confere estrutura a um 
campo de conhecimento, garantindo a indispensável autonomia de uma área 
científica que, com ele, se consolida. (FERRARA, 2008, p. 28) 

 

O termo “ciberespaço”, como dito atrás no Primeiro Ponto Nodal, foi cunhado 

pela novela de ficção científica Neuromancer, sob a aura de um mito futurista, por meio 

do qual seria caracterizado um espaço de mediações entre os computadores. Ao admi-

tir este nome como original, deixou-se para trás o nome Arpanet, isto é, o dispositivo 

militar usado para transmissão de informações de maneira simultânea e interativa. 

O neologismo foi criado para que se pudesse abarcar as novas características 

desse sistema de distribuição de informação, até então usado apenas pelos militares. A 

transição de Arpanet para Internet trouxe consigo novos nomes e utilidades: a cons-

trução de um espaço próprio (ciberespaço), dotado de códigos específicos e hábitos, 

constituindo uma nova cultura (cibercultura) com seus habitantes (ciberpunks) exigin-

do seus direitos (ciberdemocracia). 

No entanto, ciberespaço não é cibercultura, que tampouco é sinônimo de In-

ternet. A profusão de nomes pode causar equívocos, pois as denominações poderiam 

esconder objetos antigos e confundir mais do que explicar. Francisco Rüdiger propõe 

uma fonte etimológica para o termo: “Cibercultura é um neologismo que junta cultura 

à raiz cíber, do termo cibernético. Cultura, do latim cultura, como cultivo; desenvol-

vimento de faculdade do intelecto através de práticas apropriadas” (RUDIGER, 2009, 

p. 54). O termo “cibernético” vem do grego kubernetiké – a arte de dirigir, e “foi utili-

zado por Nobert Wiener no final da II Guerra Mundial para definir, em seus termos, a 

ciência do controle das relações entre máquinas e seres vivos, em especial, da comuni-

cação entre elas e os homens”. 
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A definição mais conhecida é dada por Lévy: “O neologismo ‘cibercultura’ es-

pecifica o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento 

do ciberespaço. [...] O ciberespaço (que também chamarei de rede) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores.” (LÉVY, 1999, 

p.17). 

Já neste verbete “cibercultura” faz-se a primeira crítica a Pierre Lévy e ao seu 

conceito. Rüdiger recusa-se a admitir a cibercultura como teoria e diz que Lévy “tenta 

conferir ao termo ‘cibercultura’ o sentido teórico que ele, todavia, não pode ter, visto 

que, pensando bem, cibercultura não é um conceito reflexivo, mas uma construção 

típico-ideal da consciência melhor informada” (RÜDIGER, 2009, p.54). 

Sendo assim, começam a ser apresentadas ambiguidades ao termo “cíber” e aos 

seus desdobramentos. Ferrara (2008) aponta que a fragilidade desta área cíber é a de 

ser tão nova, de perecer diante de tantos nomes, e ser esvaziada antes do sentido de 

produzir conhecimento. Por isso, necessita-se da compreensão mais consolidada do 

conceito para nos auxiliar no entendimento das transformações do conhecimento (e-

pistemologia), do imaginário (cultura) e da subjetividade (relação ambiente/pessoa), 

assim como das consequências para a percepção de tempo/espaço, produção de subje-

tividade e alteridade. 

 

O ciberespaço é um espaço onde as máquinas reinam soberanas. Lá, maquinas 
se comunicam com máquinas, homens se comunicam com máquinas e homens 
se comunicam com homens através das máquinas. Ou seja, no ciberespaço, o 
homem não tem vida independente da máquina. (NICOLACI-DA-COSTA, 
1998,p. 63) 

 

Nicolaci-da-Costa (2009), no artigo “A difícil tarefa de compreender os arran-

jos espaciais contemporâneos”, tenta demonstrar que para ocupar/habitar este novo 

espaço depende-se da máquina, depende-se da tecnologia, e que esta relação tem tudo 

para se intensificar. A preocupação em discutir esta evolução tecnológica irreversível, 

que tanto tem alterado os padrões não só do cotidiano mas da relação entre outros 

conceitos importantes como “virtual”, “comunicação” e “tecnototemismo”, será feita 

em seções seguintes. 
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Se aceitarmos que a subjetividade, segundo Guattari (1986), é essencialmente 

fabricada e modelada no registro social, devemos estar atentos ao modo com que os 

sujeitos a vivem, pois “há um movimento geral de desterritorialização das referências 

subjetivas”(p.35). O pensador francês coloca dois extremos com que o indivíduo tem 

que lidar, que seriam o de alienados ou de submissos diante a impregnação. 

 

[...] na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como recebe, ou uma 
relação de expressão e criação, na qual o individuo se reaproxima dos 
componentes da subjetividade produzindo um processo que eu chamaria de 
singularização. (IDEM, p. 35) 

 

No entanto, antes de progredir, precisamos examinar o que aconteceu entre os 

teóricos deste universo cíber. Veremos que essa visão de Guattari pode servir de refe-

rência para as correntes teóricas que se desdobraram a partir do conceito “cíber”, pois 

essas divisões de pensamento fazem com que a desterritorialização não tenha ficado 

apenas nas questões subjetivo-sociais, mas também nas subjetivo-acadêmicas. 

Os chamados “tecnófilos” (ou “eufóricos”),  conhecidos como otimistas da 

tecnologia com tendência para o futurismo ou futurologismo, são aqueles que defen-

dem o mundo cíber como aquele em que tudo será possível, desde viver propriamente 

nele até vê-lo como um novo campo para lutas políticas. 

Os chamados “tecnofóbicos” (ou “disfóricos”, ou “apocalípticos”),  são aqueles 

que vêem na tecnologia um afastamento dos laços humanos, o fetichismo pela tecno-

logia, e tentam traduzir as metáforas e os neologismos em argumentos crítico-sociais. 

São acusados de obsoletos e sem qualquer iniciação tecnológica (por não a desejarem 

ou por não a conseguirem): “experiências dos pessimistas os levariam a desconfiar das 

tecnologias, que para eles servem interesses de uma classe dominante ou a grupos he-

gemônicos em detrimento de todo social”. (NUMSSBAUER, 2010, p.10).. 

Alguns representantes desta vertente de pensamento seriam Jean Baudrillard e 

Paul Virilio. Ambos atacam o problema pelo mesmo lado da  equação: tempo e espa-

ço. Baudrillard sugere que a simulação provocaria a desertificação do real, isto é, de-

turpação do espaço. E Virilio traz as reflexões do tempo, da velocidade como deserti-

ficadora do espaço. 
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Há também os hhiper-realistas,  que estão preocupados com a questão do con-

trole da rede, defendendo que ele seja exercido por instituições ou pelo próprio  sujei-

to. Esses estudiosos estão centrados nas consequências do uso da tecnologia. Exemplo 

disso são os trabalhos das pesquisadoras Paula Sibilia e Fernanda Bruno, que se ocu-

pam com as consequências da visibilidade, da exposição, seja a exposição dos corpos 

(SIBILIA, 2002) ou a transformação do olhar que busca a vigilância de si e do outro 

(BRUNO, 2004), fatos esses que estariam a serviço de uma biopolítica cibernética 

Em outra estratificação,  Felinto & Santaella (2012) falam de um  “pós-

humanismo”, comocondição humana promovida pelo atual estado tecnológico de coi-

sas vigente, e de um “pós-humano”, como sendoo discurso que esta condição faz pro-

liferar em quatro grandes blocos de pensamento: a versão cética, a apocalíptica, a po-

pular e a crítica. Na opinião dos autores a descrição destas correntes seriam assim: 

1. Os céticos seriam aqueles que ignorariam ou deprezariam o debate pós-

humano por acreditarem ser tolo. Estes autores, como Deleuze e Guat-

tari, estariam em busca de um realismo ontológico renovado. 

2. Os apocalípticos seriam aqueles que estariam temendo a expansão tec-

nológica e que veriam o vínculo homem-máquina como algo artificial, 

“imposto pela fúria capitalista”. Os dois autores chegam a afirmar que 

estes teóricos sofreriam de “histeria antitecnológica e racionária”, que 

seria inversamente proporcional ao apego às velhas verdades metafísi-

cas.23 

3. Os populares são os herdeiros das concepções formadas pela literatura 

de ficção científica, encontrando-se aqui o chamado “trans-

humanismo”, sistematização elaborada pelo movimento Extropy (Extro-

pia). “São sete os princípios-guias dessa categoria: progresso perpétuo, 

autotransformação, otimismo prático, tecnologia inteligente, sociedade 

aberta, autodirecionamento, pensamento racional” (IDEM, p. 38). Jun-

to a esta busca da perfeição humana, o movimento também deseja a 

transformação do mundo material. São três as linhas por eles tensiona-

                                                 
23 SLOTERDJIK (2000) APUD FELINTO &SANTAELLA (2012), p.36 
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das: a revisão do humanismo europeu, a tecnologia vista como o eu e 

não-eu, a aplicação de conceitos da ciência da vida a problemas sociais. 

4. Os críticos, por fim, são aqueles que acreditam que as novas tecnologi-

as complicaram sobremaneira o significado do “ser humano” por uma 

variedade de fatores, dentre eles “a tecnologização da natureza, o apa-

gamento das fronteiras entre as espécies, a tecnologização dos corpos e 

mentes humanos” Ou seja, o pós-humano demora que a “natureza hu-

mana” é um artifício tal qual tantas coisas que o homem inventou. [Esta 

última frase carece de sentido] 

Ou seja, nada do exposto acima é muito diferente do alienado e do submisso, 

porque – como todas as sistematizações -, não deixa de ser uma divisão radical e restri-

tiva. A contribuição para se refletir sobre o campo teórico é perdida em classificações 

estanques e estigmatizantes sobre tecnologia, produzindo-se a sensação de desgaste 

dessas posições, simplistas e  emocionais, ocupadascom quem é contra e quem é a fa-

vor. Ficará nítido, no desenvolvimento desta seção, o quanto o pensamento estagnou 

em relação ao sujeito, pois os debates se fixaram na tecnologia como ponto de referên-

cia. Fato é que a desterritorialização continua e se agrava, pois a problemática da na-

tureza humana é deslocada de tal forma que a linha de desenvolvimento mantém-se 

deslocada, as experiências que irão constituí-la em um indivíduo enquanto unidade e 

tema central são reduzidas a estar ou não a favor da tecnologia, usar ou não as “plata-

formas digitais”. 

Os territórios são demarcados segundo suas expressividades, e é neste sentido 

que a desterritorialização provocada pelos aparatos “cíber” ainda não territorializou, 

pois para haver territorialização são necessários componentes qualitativos, que, como 

veremos a seguir, têm se neutralizado pelo esvaziamento da subjetividade e da comu-

nicação. 

Os posicionamentos aqui citados de prós e contra a tecnologia levam e refor-

çam a desterritorialização. O aprimoramente técnico retirou o sujeito de seu território, 

modificou seu ambiente, abriu novas formas de ser, lidar com outro e habitar, mas isso 

não quer dizer que houve o movimento de reterritorialização. Ou seja, que o sujeito se 

sinta em algum lugar, ou que tenha conseguido concebê-lo subjetiva e objetivamente 

de uma forma efetiva. 
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Heidegger, em A questão da técnica, de 1953, oferece a possibilidade, numa 

época de alto desenvolvimento tecnológico, de certa lucidez para lidar com o tema. 

Na leitura do texto, é destrinchada a noção de técnica e são elaborados alguns elemen-

tos para a compreensão desta. Esses elementos sugerem formas de ver a técnica como 

a proposta de um deslocamento de techné para poiesis, ou seja, de algo puramente ins-

trumental e de intervenção na vida, para poiesis, a produção de sentido. 

Este trabalho busca aproximar-se da proposta heideggeriana acima exposta, na 

medida em que percorre o caminho do meio em oposição às duas correntes de pensa-

mento, assim como rejeita a concepção moderna de ciência, em que o homem não 

passa de algo “disponível”, e que tudo deve ter uma utilidade e deve ser passível de 

experimentação. A tentativa de deslocamento da intervenção na vida para o entendi-

mento das produções de sentido e da subjetividade é um outro modo de compreender 

o que é utilizado, como é utilizado e por que essas tecnologias são consumidas e con-

somem o sujeito. 

Os entusiastas acríticos das tecnologias vão afirmar que a tecnologia não é ape-

nas um complemento mas a possibilidade de se vencer a morte. Isto é, ela poderia 

vencer o que, para eles, seria o “maior impeditivo da felicidade”. Ao colocar o corpo 

imbricado com a máquina, a mortalidade poderia ser pensada  no condicional e não 

mais como inevitável. 

Donna Haraway redigiu, em 1985, o “Manifesto Ciborgue”. O ensaio dedica-

se ao novo humano que se cria em interface e misturado à tecnologia. O manifesto, 

para a autora, tem como “missão” demonstrar as fronteiras transgredidas entre corpo, 

tecnologia e política. Em suma, trata-se de uma sugestão de trabalho exploratório polí-

tico. 

Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e orga-
nismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. 
Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa construção 
política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo. [...] 
A ficção científica contemporânea está cheia de ciborgues – criaturas que são 
simultaneamente animais e máquina, que habitam mundos que são, de for-
ma ambígua, tanto naturais quanto fabricados. A medicina moderna tam-
bém está cheia de ciborgues, de junções entre organismo e máquina, cada 
qual concebido como um dispositivo codificado, em uma intimidade e com 
um poder que nunca antes existiu na história da sexualidade. (HARAWAY, 
2000) 
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O ciborgue seria o “prazer da confusão de fronteiras” (HARAWAY, 2000). Ele 

é criatura tanto do nosso imaginário como da nossa realidade cotidiana, que simboliza 

o rompimento, já em curso, das fronteiras tradicionalmente estabelecidas na cultura 

ocidental, como as de gênero (homem/mulher) ou natureza (orgânico/inogânico), in-

dicando, inclusive, que o conceito de biopolítica de Foucault seria uma “débil premo-

nição” do que seria a política-ciborgue, que é o ponto que nos interessa em termos de 

formação de subjetividade. 

Carvalho e Felinto (2005) alertam para dois pontos desse discurso pós-

humanista: 1) a retórica dele está voltada para o futuro, o que o aproxima aos textos 

de ficção científica e a certo exercício de possibilidades imaginárias do que podem vir 

a ser as sociedades tecnológicas; 2) há imprecisão nas definições e nos conceitos de-

fendidos pelos discursos pós-humanistas. Tem-se a sensação de se transitar em territó-

rio eminentemente ficcional ou mítico. 

No presente trabalho, no entanto, a problemática investida é sobre quando es-

tas temáticas deixam de ser inconsistentes e passam a ser incorporadas à vida cotidia-

na. Tudo isso indica que o plano utópico tecnológico não pode ser completamente fi-

nalizado, embora tenhamos já adquirido uma dependência das tecnologias que modi-

ficaram nossos hábitos. 

Se o termo “ciborgue” traz estranheza, o mesmo não acontece com o termo 

“cibercultura”, graças a Pierre Lévy e seu livro Cibercultura (1999). Pierre Lévy consi-

dera o ciberespaço como um dispositivo que oferece uma forma de comunicação ori-

ginal, a “de todos para todos”. Assim sendo, ele provocaria uma mudança radical nos 

modos de relacionamento com aquilo que é tido como “real”, tornando tudo melhor, 

ou seja, um novo mundo substituiria o mundo real por um mundo melhorado. Tal fa-

to se daria por este mundo se tornar mais “comunicante”, sendo que “comunicante” é 

entendido como abastecedor de informações. A lógica é simples: mais informação, 

mais comunicação. Assim, a aposta fica no poder que a máquina, ligada à rede, dá ao 

sujeito-cidadão de transformação e readaptação ao sistema social, isto em prol de seus 

ideais sociais, e não o inverso. Condição para tanto é o estar conectado para fazer par-

te, derrubar barreiras e desfrutar de um mundo igualitário. Esta visão  é frontalmente 

atacada pela outra corrente que considera que tudo isso não passa de simples ilusão. 
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Outra autora a compartilhar desse encantamento ingênuo com a técnica e  pen-

samento pós-humano é a  Lúcia Santaella. Segundo ela (2009), a cibercultura teria 

tomado o lugar do pós-moderno,. Além disso, o termo “pós”  indicaria indetermina-

ção com respeito à definição da finalidade de algo. Pós-modernos, nesse caso, seriam 

simplesmenteaqueles que teriam decretado o fim da modernidade. Para esta autora, 

com a cibercultura, vivemos a época do pós-humano, momento este que seria um dos 

mais complexos “pós” que já vivemos, por que indicaria o fim do homem. Seu colega,  

Felinto (2006), a complementa: “o popular prefixo pós frequentemente indica não a-

penas um estágio posterior, como também ontologicamente superior – o que é o nítido 

caso do pós-humanismo.” 

Para Lúcia Santaella (2003), o pós-humano deveria ser pensado como a trans-

formação do corpo, a (necessária) hibridização deste com a máquina. Ela é de opinião 

que os críticos, quese recusam a compartilhar esse ponto de vista, estariam “interrom-

pendo um pensamento atual”, estariam sendo parciais, a ignorando a complexidade 

desta condição, o que produziria discursos pseudointelectuais por serem generalistas 

demais. A fraqueza da argumentação vai buscar reforço nos ataques vazios e emocio-

nais. Para ela, o objetivo dos seguidores do pós-humano,  seria o de demonstrar as in-

terfaces do humano e do maquínico, e de questionar – raramente a contento - a pró-

pria ontologia do sujeito. 

Em publicação mais recente, Felinto & Santaella (FELINTO, 2012) tentam re-

bater as críticas ao pós-humanismo, que estariam, segundo eles, centradas a entendê-lo 

unicamente como “expressão de uma vontade de potência tecnológica, dedicada à ex-

pansão da vida humana e à superação de seus limites por meio da tecnologia” (IDEM, 

2012, p. 09). Ou seja, eles tentam recusar a acusação de busca da imortalidade,  que 

seria, como todos sabemos, é, de fato, não só “excessivamente simplista”, mas ingê-

nua e equivocada. O que pretendem defender esses autores é que  o pós-humanismo 

não poderia ser deslegitimado enquanto modelo de subjetividade, pois o descentra-

mento humano provocado pela técnica indicaria a necessidade de novos paradigmas, 

em uma de suas inúmeras vertentes. 

O pesquisador André Lemos (2002) defende que, ao misturar tecnologias digi-

tais à sociabilidade pós-moderna, a cibercultura estaria mostrando, sobretudo, que as 
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tecnologias são ferramentas importantes para o convívio porque modificam as formas 

de conceber as distâncias, o tempo, os relacionamentos. 

A sociabilidade defendida por ele refere-se a um conjunto de práticas que esca-

pam ao controle social rígido, a um estar-junto que independe de um objetivo a ser a-

tingido. A sociabilidade assim estaria para as relações institucionalizadas. 

Mas, apesar das defesas, a rejeição a essa corrente é contínua, encabeçada prin-

cipalmente pelos que propõem mais cautela em relação aos argumentos da cibercultu-

ra, dos pós-humanos, enfim, os desdobramentos do pensamento dos entusiastas da 

tecnologia. Francisco Rüdiger (2009) subordina a cibercultura  à indústria cltural, for-

mulada por Adorno e Horkheimer, isto é, para ele, trata-se ainda de criação de produ-

tos para o consumo de massa, lógica esta facilmente constatável através dos vários 

lançamentos simultâneos dos aparatos tecnológicos. 

Em 2007 foi lançado o primeiro iPhone, o primeiro telefone com tela touch screen 

e com tecnologia 3G, convertendo o celular em um computador de bolso. O que en-

trou em jogo nesse primeiro momento foi um salto qualitativo em termos de conver-

gência digital, assim como a expansão do fetiche relacionado à marca Apple. Interes-

sante notar que um dos pontos principais abordados pela Apple foi o design, que consis-

te em fazer o sujeito ter em mãos algo que fosse bonito mais do que necessário. Ter 

um “i” alguma coisa transformou-se em sinônimo de atualização tecnológica e de es-

tar servido da melhor tecnologia de ponta, mesmo que não se saiba exatamente como 

operar a máquina. 

O núcleo desta crítica estaria ligada ao agenciamento intelectual sendo guiado 

pelo progresso tecnológico. 

Cibercultura é a expressão que serve à consciência mais ilustrada para desig-
nar o conjunto dos fenômenos cotidianos agenciado ou promovido com o 
progresso das telemáticas e seus maquinismos. [...] Nessa condição, o fenô-
meno seria explicado historicamente pela convergência do pensamento ci-
bernético e da informática da comunicação, que aquele pensar agenciou inte-
lectuamente, com os esquemas de uma cultura popular que se articulam des-
de bom tempo com o que foi chamado de ‘indústria cultural’ por Theodor 
Adorno. Quando o progresso tecnológico e a expansão do capital confluem 
no sentido da exploração do campo da informática de comunicações e, por 
essa via, os aparatos digitais convertem em bens de consumo de massa, estão 
configuradas as bases para a expansão de uma cibercultura, da colonização 
do ciberespaço pelos esquemas e práticas de uma indústria cultural que, des-
de quase um século, vinha se convertendo em princípio sistêmico de forma-
ção do nosso mundo social e histórico (RUDIGER, 2009, p. 54-55) 
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A ponderação a respeito, feita por Erick Felinto (2006), é pertinente pois ataca 

a “moda intelectual”. Seguir uma moda intelectual seria, em última instância, subme-

ter a ciência a mandatos da cultura vigente. “A cibercultura teria se tornado, em mui-

tos aspectos, uma poderosa ‘moda intelectual’ – um campo de questões bastante nebu-

loso e de difícil definição ou delimitação, por certo, mas dotado de inegável poder de 

sedução, especialmente em um domínio no qual noções como as de atualidade e a-

vanço tecnológico são extremamente valorizadas.” (FELINTO, 2006, p. 2). 

Adeptos das novas terminologias rebatem esta última crítica argumentando  

que a tecnologia oferece uma expansão da vida social, mudando a organização e fa-

zendo reaparecer uma lógica comunitária que facilita o convívio social e a interação 

entre as pessoas mesmo distantes geograficamente. “O virtual não substitui o real, ele 

multiplica as oportunidades para atualizá-lo.” (LÉVY, 1999, p. 88). 

Ambas as correntes concordam que a evolução tecnológica é irreversível, assim 

como a conectividade da vida cotidiana, e em alguns momentos ultrapassa o que se 

pode chamar de inclusão social e/ou tecnológica. Paula Sibilia (2004) atribui à metá-

fora homem-máquina a tentativa de decifrar o ser humano como instrumento da ciên-

cia do século XVII: dissecando e observando seus mecanismos e engrenagens em fun-

cionamento. Como podemos perceber, quatro séculos depois de se lançar essa metáfo-

ra,  observa-se, de modo semelhante, que o desenvolvimento e desdobramento da tec-

nologia levamà revisitação e revitalização deste paradigma, de forma semelhante  ao 

cartesianismo, a saber, o sujeito sendo analisado como máquina e com o desejo de ser 

máquina. 

 

Hoje as ciências da vida se aliam à teleinformática da maneira cada vez mais 
intrincada numa junção das duas vertentes mais significativas dos saberes 
hegemônicos contemporâneos. Com seu paradigma digital, sua tendência 
virtualizante e seu embasamento na informação imaterial, ambos os tipos de 
saberes e ambos os conjuntos de técnicas estão sendo aplicados aos corpos, 
às subjetividades e às populações humanas, contribuindo para a sua produ-
ção. (SIBILIA, 2004, p. 202) 

 

A realidade moldada pela tecnologia não é passível de desvinculação, negação 

ou fuga. A tecnologia tornou-se a miséria e o fascínio do humano, uma relação ambi-

valente e paradoxal. A técnica, como é abordada por Heidegger, é o inevitável, e não 

está apenas centrada nos instrumentos, nas máquinas, nas geringonças, mas “[...] per-
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tence à história do ser, é uma época específica de seu desenvolvimento, uma época 

que povoa o ser, o submete, o expõe.” (MARCONDES FILHO, 2005, p352) 

Sibilia (2004) comenta a lógica da ambiguidade da técnica a partir dos grandes 

conglomerados da informática que, como exploradores de um nicho de mercado pro-

missor, fazem com que a tecnologia deixe de ser pensada apenas como algo frio e exa-

to mas inicie um caminho perigosamente promissor para as ciências da vida (medici-

na, biologia, nanotecnologias) e para o pensamento das humanidades (vide o exemplo 

da corrente pós-humanista). Se, por um lado, a manutenção da vida biológica pode e 

deve ser melhorada, por outro, gera dúvidas no campo da psicologia e da comunica-

ção, assim como em todo o campo das humanidades. 

O alerta heideggeriano é que existe a tendência a compreendermos o compro-

metimento como falta ou como tipo de atuação. A prioridade é convertida naquilo 

que aparece, que se torna visível; a presença não é sentida em dinâmica, mas em per-

formance, em atuação que se desfaz no momento seguinte. 

Para a construção do que é subjetividade, seguem-se aqui as ponderações colo-

cadas por Guattari (1986), rejeitando-se que a sua origem seja a da manifestação de 

várias subjetividades individuais intercruzadas e afirma-se mas que a subjetividade in-

dividual é resultado de vários aspectos que nos rodeiam: linguagem, comunicação, 

tecnologia, sociedade, mídia. Não existindo a subjetividade recipiente, esta concepção 

não se mistura com o imaginário. Na subjetividade, as coisas surgem nas realizações, 

nas relações e nas atualizações. No imaginário temos os fatos externos, signos cultu-

rais sendo internalizadas ou incorporadas à cultura como códigos. 

 

A subjetividade coletiva não é resultante de somatória de subjetividades 
individuais. O processo de singularização de subjetividade não se faz 
emprestando, associando, aglomerando dimensões de diferentes espécies. Pode 
acontecer de processos de singularização portadores de vetores desejos 
encontrarem processos de individuação. (GUATTARI, 1986, p.37) 

 

A subjetividade vista no singular, fixa e coerente, impossibilita a exploração de 

acontecimentos tão dinâmicos quanto os relacionados à Internet; ela tampouco admite 

que as representações e autorrepresentações sejam vistas como posturas que não signi-

fiquem singularidade do sujeito mas a homogeneização do seu modo de ser e se ex-

pressar no ciberespaço. 
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A lógica subjetiva colocada pelo ciberespaço reforça e potencializa a desterrito-

rialização por meio de suas fórmulas de informações e de identidades, mas nunca en-

contra por si mesma sua especialidade procurando, ao contrário, responder a uma sé-

rie de alisamentos dos espaços. A tensão estabelecida fica em tentar organizar algo, 

em alisar, os espaços online e offline sob as mesmas regras. A reorganização procura 

balizas e padrões que causam o esvaziamento da subjetividade e da capacidade criati-

va do sujeito. 

Em meio ao caos da liberdade de expressão e do peso do corpo, o sujeito volta-

se às plataformas, invertendo a vetorização do eu-máquina para máquina-eu; a técnica 

e o meio tornam-se determinantes e dominantes. O jogo da imagem-corpo pode ser 

interpretado como um retorno platônico do mundo imaginado, o mundo das imagens. 

 

Esse fundamento vai passar a dominar todos os fenômenos que caracterizam 
a época. Por isso, a técnica é metafísica, porque na sua atual extensão plane-
tária ela constitui uma imagem de mundo e define, antecipadamente, como 
as coisas devem aparecer. Ou seja, o ser está obscurecido por uma imensa 
capacidade organizativa da técnica. A organização técnica do mundo é a ex-
pansão por todo lugar da concepção de que tudo é produto do homem e po-
de estar a seu dispor. Mais ainda, a onipresença da técnica inviabiliza qual-
quer outra forma de pensar, impede que se pense diferentemente que não da 
forma exclusivamente técnica. (MARCONDES FILHO, 2005, p. 358) 

 

Heidegger sugere que ser dominado pela técnica seria um ser preso ao plato-

nismo, isto é, a coisificação das coisas pela imagem. O mundo passa a ser um simula-

cro, pois o que é vivido é o mundo das imagens tecnológicas. Esse platonismo tecno-

lógico está relacionado à vivência da perda da experiência corpórea, o que resulta no 

afastamento do Outro como alteridade em prol de um relacionamento com a materia-

lidade da imagem. Seria essa a problemática que envolve o materialismo da imagem e 

a subjetividade. 

 
A passagem da metáfora do homem-máquina – na qual se apoiava o arca-
bouço da ciência moderna – para o modelo homem-informação parece dar 
conta de um materialismo levado até as últimas consequências. […] De ou-
tro lado, as tendências virtualizantes da teleinformática parecem ancorar-se, 
igualmente em bases ‘etéreas’. Elas privilegiam o polo imaterial do velho du-
alismo cartesiano, potencializando a mente e descartar o corpo como um 
mero obstáculo demasiadamente material. (SIBILIA, 2004, p. 204) 
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O deslocamento da técnica como techné, como sugere Heidegger, acaba por a-

fastá-la da acepção moderna de ciência experimental e aproxima a concepção da téc-

nica como poiesis. A técnica deixa de ser intervenção de vida para tornar-se produção 

de sentido. 

Ao fazer este deslocamento, há um ganho de um outro modo de compreensão 

do que é utilizado e consumido pelo sujeito como técnica, isto é, como intervenção em 

sua vida. 

 

A produção do Tecnototemismo 
 

 “Arquitetura social” é, a construção digital que nos abriga no ciberespaço e in-

tefere na camada social. Se o ciberespaço é um desdobramento do espaço que vive-

mos, presente em nossos corpos, isso significa que o modo de viver se modificou e as 

regras do viver são outras, assim como o modos de vinculação e do próprio ser social. 

O laço social não é uma concepção óbvia, pois é dependente da noção e da concepção 

deste social emergente e de como ele se entrelaça com a subjetividade tecendo o sujei-

to. 

Para pensar o campo social, depois do que foi visto sobre a problemática do ci-

berespaço e do virtual, deve-se ir além de uma separação entre o dentro e o fora do su-

jeito, ou seja, o psicológico versus o social. Deve-se, ao contrário, estar alerta em como 

o sujeito tem se constituído e reagido dentro dessa nova coletividade, que tem nature-

za distinta daquela com que até então estávamos lidando. 

Sendo assim, é necessário pensar em como se dá o embate entre aquilo que se 

entendia pela formação do social, enquanto desdobramento entre dois espaços, sujeito 

e ambiente, e o que se entende hoje, com sujeito, ambiente e tecnologia. Faz-se notar 

que esta triangulação entre sujeito, ambiente e tecnologia é ilustrativa e jamais pode 

ser vista de forma muito definida e restrita. Senão, voltaríamos a ter o sujeito espremi-

do entre categorias, o que em nada nos auxilia no entendimento da dinâmica entre a 

produção de subjetividade e o social, da forma com que se tem apresentadonas ques-

tões da tecnologia. Preferimos, assim, ver esta relação como algo dinâmico e que pas-
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sa por um momento de transição. Isso se dá como um outro ponto nodal, em que vá-

rias linhas se entrecruzam, linhas que já foram traçadas em seções anteriores. 

Félix Guattari (1986) faz uma feliz distinção entre identidade e singularização, 

conceitos completamente distintos: “A singularização é um conceito existencial, já a 

identidade é um conceito existencial; a identidade é um conceito de referencializações, 

de circunscrições da realidade a quadros de referência, quadros esses que podem ser 

imaginários. Essa referencialização vai desembocar tanto no que os freudianos cha-

mam de processo de identificação, quanto nos procedimentos policiais, no sentido da 

identificação do individuo – sua carteira de identidade, sua impressão digital, etc. Em 

outras palavras, a identidade é aquilo que faz passar a singularização de diferentes maneiras de 

existir por um só e mesmo quadro de referência identificável.” (p.68-69 – grifo do autor) 

Qualquer processo de criação é verdadeiro com a vida, porque pentece ao ver-

dadeiro self. O processo de singularização, por seu turno, é um ato de ir além do pro-

cesso criativo, mesmo depois de ter sido identificada a coordenada sócio-histórica  

A singularização é “[...] a maneira como os elementos que constituem o ego 

funcionam e se articulam ; ou seja, - a maneira como a gente sente, como a gente res-

pira, como a gente tem vontade de falar ou não” (GUATTARI, 1986, p. 69). 

Uma vez refutada a questão da identidade, seguiremos na tentativa de entender 

algumas mudanças e como elas se manifestaram no registro social em que o sujeito 

está envolvido com a tecnologia, a tal ponto de modificar os modos do social. 

As buscas não foram por bordas ou limites estabelecidos, mas pelos contrastes 

entre as realidades psíquicas, as manifestações do social e as matérias ( a saber, mate-

rial filosófico e produto jornalístico). Porque, como diz Winnicott, as bordas também 

são espaços a ser ocupados. Sendo assim, o que importa é perceber os contrastes entre 

estas angulações, entendê-las sem categorizá-las, e criar uma perspectiva de discussão 

crítica da formação deste social. 

A realidade psíquica e a realidade material serão entendidas assim em relação, 

e se aparentarem estar distintas é devido ao contraste encontrado entre ambas na for-

mação de um terceiro espaço, potencial e intersubjetivo, quando referido ao sujeito, e 

ciberespaço, quando referido a nova camada de existência que a cibercultura traz. 
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A cultura é portadora de uma história e de formas de pertencimento que se par-

ticularizam no processo de formação de subjetividade, consequentemente abarcando o 

desenvolvimento de traços identificação para pertencimento social, valores e normas 

que serão os parâmetros balizadores da organização da vida em grupo. 

O texto “Totem e Tabu”,  de Sigmund Freud (1914), é um estudo de tribos anti-

gas da Austrália que são investigadas para que possamos pensar as organizações soci-

ais em sua origem mais ancestral, em que o termo “pai” é o regulador da entidade clã, 

e os termos de parentescos dados, assim como as definições grupais remetem a rela-

cionamentos de natureza mais social do que física. A analogia que  aí se faz é que o 

totemismo não se refere especificamente à relação entre duas pessoas mas às relações 

mais primitiva do grupo social. 

Totem se define como o lugar de refúgio em que o sujeito se sente em seguran-

ça contra as ambivalências causadas pelas interdições do social. Neste trabalho, acres-

centa-se o prefixo “tecno-” para fazer a distinção do totem de origem religiosa estudado 

por Freud e o suposto totem de um totemismo praticado na contemporaneidade. Res-

salta-se que a manifestação dessa subjetividade presumida levanta a hipótese de que a 

tecnologia seria um lugar seguro para o sujeito expressar a sua singuralidade, não mais 

pela relação com o outro e a alteridade, mas num exercício livre em um ambiente livre 

(inclusive do outro). 

Vimos como essa concepção foi largamente divulgada e absorvida pelas pesso-

as no início do uso das tecnologias de comunicação e que hoje, no entanto, começa-

mos a perceber algumas consequências desse uso em termos culturais maiores. 

A relação totêmica com a tecnologia é uma das configurações deste social. Ela 

é totêmica porque o totem animal teria sido substituído nos tempos atuais pelo totem 

eletrônico, mantendo, contudo, a mesma configuração mística, a saber, como aquilo 

que é criado para afastar e proteger o sujeito, para removê-lo da realidade ameaçado-

ra. 

O tecnototemismo sintetiza a ambiguidade do refinamento da técnica, ocorrendo 

em simultaneidade à eclosão de manifestações arcaicas do sujeito em relação ao soci-

al. É uma expressividade que ressalta características por vezes regredidas e primitivas, 

aliada a uma alta sofisticação em termos técnicos. Barbárie e progresso. Pratica-se um 
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certo tipo de neoplatonismo, em que o sujeito se coisifica pela imagem, refugiando-se 

em uma serialização de imagens, que o massifica ao mesmo tempo que o isola, que o 

individualiza. Ao tentar ser diferente, termina por tornar-se igual. Por outro lado, o 

controle da vida alheia e do que ele deseja aparentar de sua própria vida acaba sendo 

um grande à relação com a alteridade. 

O paradoxo de semelhante situação é o de haver uma distância em termos físi-

cos, a interação mediada, que deveria fazer com que houvesse uma maior separação 

entre o eu e o outro, mas que há, ao contrário, um certo embolamento, em que volta-

mos, de certa forma, à ilusão da integração, da onipotência. O poder de expressivida-

de e o falso sentimento de pertencimento esvaziam a experiência, que é deixada de 

lado em prol da fantasia do idealizado. Por isso, entendemos que o pós-humano, co-

mo vimos anteriormente, funciona como uma ilusão totêmica. Porque está não só a-

poiado em algo externo, como também atribui vida a algo inanimado. 

A diferença entre o fetiche e o totemismo reside no fato de que o primeiro dar-

se-ia no delocamento de energia do sujeito para um objeto inanimado, fabricado arte-

sanalmente. Já, o totemismo não se fixa em um objeto único, mas em representantes 

do mundo vegetal e/ou animal, e seu eixo situa-se no caráter mágico do totem. No 

entanto, se admitirmos que a tecnologia é vista como um ente que traz soluções mági-

cas, mesmo que seus robôs e seres eletrônicos sejam artificialmente construídos, mes-

mo assim, injeta-se uma certa “vida” neles.. 

Um pouco dentro desta trilha, Sherry Turkle (2011) demonstra que a carência 

desta relação é compensada por “seres artificialmente animados”. A pesquisadora de-

dica-se há anos ao estudo da relação de crianças e adolescentes com a tecnologia, e em 

seus livros o apego à máquina é um tema recorrente. Suas investigações ocuparam-se 

com brinquedos de inteligência artificial, tais como Tamagotchis e Fubies. Em ne-

nhum caso ela própria forneceu os brinquedos, ao contrário, entrevistou aqueles que já 

os tinham. 
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Figure 15 - Acima Tamagotchi e Abaixo Furby 

 

O brinquedo Tamagotchi, comumente conhecido por Bichinho Virtual, foi 

uma “febre” entre crianças e adolescentes no final dos anos 1990. Turkle acompanhou 

o modo como as crianças se relacionavam com ele e percebeu que se estabelecia havia 

uma espécie de vinculação. Com ele, a criança criava uma rotina: o bichinho tinha 

que ser alimentado, banhado, acariciado, entre outras atividades. Enquanto brinquedo 

físico, ele pode ter saído de moda, no entanto, o aplicativo para celular ainda é popu-

lar, com cerca de 250 versões disponíveis pela Google Play. 

O Furby, por sua vez, tem como atrativo a “inteligência artificial”. Ele de-

monstra uma certa capacidade de falar e de aprender. E não cativou apenas as crian-

ças, mas também os adultos, fato esse demonstrado pelos inúmeros vídeos do YouTu-

be que testemunham essas relações. 

Possuir um Tamagotchi ou um Furby evita os inconvenientes de se ter um bi-

cho de estimação em casa (cuidados com a higiene, necessidade de  alimentação, de 

gastos com veterinário, cuidados afetivos), ou mesmo, de ter que conviver com uma 

companhia humana, como foi relatado nos casos de adultos possuidores de  um 

Furby. 

 

Technology is sedutive when what it offers meets our human vulnerabilities. And as it 
turn out, we are very vulnerable indeed. We are lonely but fearful of intimacy. Digital 
connections and the sociable robot may offer the illusion of companionship without the 
demands of friendship. Our networked life allows us to hide from each other, even as we 
tethered to each other. We’d rather text than talk. […] People are lonely. The network is 
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seductive. But if we are always on, we may deny ourselves the rewards of solitude 
(TURKLE, 2011, p. 1) 

 

Alone Together encerra uma trilogia que estuda a relação entre pessoas e compu-

tadores. No livro The Second Self,– o tema era como os computadores feitos por nós 

estavam, em realidade, nos fazendo, em nossos modos de pensar sobre nós mesmos, 

em nossas relações e no ser humano em geral. Em Life on the Screen,– o foco passou a 

ser como as pessoas veem o computador como facilitador de novas identidade nos es-

paços online. O terceiro e mais recente, veio com a proposta de mostrar como a tecno-

logia e o sujeito estão conduzindo a história para um outro nível. 

Esse outro nível nos sugeriu um certo retorno do animismo, relacionado a res-

quícios do narcisismo primário, em que as diferenciações do eu e do não-eu são ficam 

confundidas por estarem em processo. O animismo, estado primitivo da mente huma-

na, tem a ver com uma omnipotência de pensamento, com as primeiras tentativas de 

representação em que se transpõem as condições estruturais da mente para o mundo 

externo. As coisas se tornavam semelhantes no mundo porque o sujeito as via em si 

próprio. 

É semelhante ao processo em que o sujeito constitui um mundo através de i-

magens feitas por ele de si mesmo e daquilo que o cerca.  

Quando consideramos a formação subjetiva atual, o tecnototemismo, lidamos 

com a abstração do social pela imagem e pelo tecnológico. O filósofo alemão Günther 

Anders dizia que as imagens da sociedade contemporânea não erm neutras, porque 

promoviam no homem a perda do mundo. Isso estaria acontecendo porque as máqui-

nas e os aparelhos, muito mais eficientes que os humanos, revelariam a miséria hu-

mana, o niilismo contemporâneo em que o que mais se busca na vida a não é ser e se 

ver como máquina. 

 
Anders [buscou]  demonstrar que com a técnica os homens se transformavam 
em destruidores perigosos. Sua crítica à técnica associa-se à crítica ao 
humanismo, também presente em Frederich Nietzsche, segundo a qual o 
homem é fraco, submisso, corruptível  e se deixa levar pela mais elementar 
promessa de vantagem. Essa debilidade, essa ausência de espinha dorsal 
tornaria o homem mais suscetível ao fascínio da técnica. Para Anders, os 
equipamentos técnicos apareciam aos homem como superiores a ele, causavam-
lhe certa vergonha por ele ser mortal, imperfeito, falível e fraco. O homem, 
assim, estaria pronto para escravizar-se aos imperativos da técnica, ser seu 
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escravo, não seu senhor. Na verdade, diz ele, construímos mais do que podemos 
imaginar e nos responsabilizar, fazemos mais do que podemos sentir, sabemos 
mais do que temos consciência e, acima de tudo, há um desequilíbrio imenso 
entre o aparelho produzido e o corpo do homem (desnível prometeico) (MAR-
CONDES FILHO, 2011) 

 

O tipo de miséria mencionado por Anders é visto como  um sofrimento. de 

como a tecnologia pode ser usada para escancarar a condição humana, da mesma 

forma que para funcionar como  aquela a quem se confessa os pecados. Uma mídia 

confessional, mas que em vez de guardar o segredo o expõe à coletividade. 

 

Para Freud, o fator constitutivo das formações sociais é a proibição. . O horror 

à morte, ao incesto, a repulsa pela carne humana são fatos apriorísticos da humanida-

de, a serem reprimidos. . Nos tempos atuais, essas repressões não se dão explicitamen-

te, não se pode observar as proibições atuais in loco, ou seja, acompanhar o usuário da 

rede; não obstante, podemos observar os modos de envolvimento e as questões que se 

referem à necessidade de se estar conectado. 

Um exemplo disso é  caso, relativamente conhecido, com certa expressividade,  

que foi chamado de “A traída de Sorocaba”. Em 2010, uma mulher descobre a infide-

lidade do marido com sua melhor amiga. A descoberta da traição aconteceu quando a 

esposa traída invadiu o  Messenger do marido e depois seu e-mail, assim como o de 

sua amiga. Ao investigar a senha dos dois, a mulher chegou aos 985 e-mails enviados 

pela amiga e aos 870 e-mails enviados pelo marido. A correspondência amorosa foi de-

vidamente impressa e encadernada; eram cinco anos de uma relação em documentos. 
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Figura 1 - um dos vários vídeos da "Traída de Sorocaba" 

 

A história que parece banal e comum toma contornos inesperados quando a 

mulher traída convida à sua casa a amiga para uma conversa. Nessa conversa, ela re-

vela saber do caso e bate na amiga. A vingança não seria apenas isto, mas a gravação 

de toda a conversa e a disponibilização do conteúdo no Youtube e em sua página pes-

soal do Orkut. 

A esposa traída esperava apenas que seus amigos - o círculo de pessoas que ha-

via em seu Orkut - ficassem sabendo e, de certa forma, fosse feita uma “justiça social”. 

Mas o que ela não esperava é que o vídeo tornar-se-ia viral. O vídeo gerou mais de 3 

milhões de acessos24, e mesmo quando ela retirou a “postagem” original, tanto do Or-

kut quanto do Youtube, outros internautas já haviam copiado e repassado a outros u-

suários. 

Em uma de suas declarações, a mulher ignorava que outras pessoas, fora de seu 

círculo de amizade, pudessem se interessar no caso. No entanto, as matérias da época 

relatavam o vídeo como de conteúdo “hipnótico”. 

Ao pesquisar o vídeo no Youtube, nota-se que algumas cópias restantes foram 

acessadas um milhão de vezes, e os comentários não datavam de mais do que um mês 

                                                 
24 http://www.midiamax.com.br/view.php?mat_id=715762 – acessado em 12de agosto de 2012 

http://www.midiamax.com.br/view.php?mat_id=715762
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num link e um dia em outro link. Isto é, um vídeo produzido anos atrás ainda repercu-

te na Internet. São ao todo 420 comentários em um link 25 e 1.059 no outro. 

O conteúdo dos comentários é variado, mas em geral são de apoio à mulher 

traída, que se transformou na época em uma subcelebridade, chegando a receber ca-

chês26 para dar entrevistas aos programas Mais Você, de Ana Maria Braga, e Fantástico, 

em que foi entrevistada pela jornalista Renata Ceribelli. 

As opiniões jorram e explodem como geysers. Em cada notícia “postada” ou ví-

deos como esse citado, são expressos comentários de alta hostilidade e agressividade. 

É baixa a racionalização, pois nem a normatividade da língua é obedecida. A hostili-

dade brota e deve ser expelida, não importando o assunto em pauta. 

Fica claro neste caso, como nos outros expostos, que é o tabu que dirige a aten-

ção e o fascínio do usuário em assistir a miséria do outro. 

 

O significado de “tabu” [...] diverge em dois sentidos contrários. Para nós 
significa, por um lado, “sagrado”, “consagrado”, e, por outro, “misterioso”, 
“perigoso”, “impuro”. O inverso de tabu em polinésio é noa, que significa 
comum ou “geralmente acessível”. Assim, o tabu traz em si um sentido de algo 
inabordável, sendo principalmente expresso em proibições e restrições. Nossa 
acepção de ‘temor sagrado’ muitas vezes pode coincidir em significado com 
“tabu”. As restrições do tabu são distintas das proibições religiosas ou morais. 
Não se baseiam em nenhuma ordem divina, mas pode-se dizer que se impõem 
por conta própria. Diferem das proibições morais por não se enquadrarem em 
nenhum sistema que declare de maneira bem geral que certas abstinências 
devem ser observadas e apresente motivos para essa necessidade. As proibições 
dos tabus não têm fundamento e são de origem desconhecida. Embora sejam 
ininteligíveis para nós, para aqueles que por elas são dominados são aceitas 
como coisa natural. (FREUD, 1913, p. 38)  

 

O tabu era colocado por Freud como uma ilusão, uma espécie de válvula para 

os apetites humanos e escudo diante dos sofrimentos e crueldades do destino. No en-

tanto, pode-se perceber que, com a cibercultura, temos a tentativa da fuga de um so-

frimento que adquire novos contornos e outras formas de expressão. Inicia-se pelo des-

locamento do sagrado, que, se antes estava calcado nos impedimentos religiosos, hoje 

                                                 
25 “SOROCABA Mulher descobre que marido trai ela com amiga” (sic) 
http://www.youtube.com/watch?v=JVUO2B0qo40 – acessado em 12de agosto de 2012 

“Mulher traída pela melhor amiga e apanha” http://www.youtube.com/watch?v=eAUd8Jh4USo 
26 http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI4565054-EI12993,00.html – acessado em 12de agosto 
de 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=JVUO2B0qo40
http://www.youtube.com/watch?v=eAUd8Jh4USo
http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI4565054-EI12993,00.html
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revela um sentimento de fé semelhante, mas que acredita que na máquina resida a 

possibilidade de solução. 

No entanto, há de se notar que o poder mágico do tabu ainda é presente. Ele 

reside na capacidade de provocar o fascínio e o contágio entre as pessoas. Trata-se de 

um reflexo da tendência que incentiva a imitação e seu “caráter contagioso é revelado 

principalmente por sua transmissibilidade a objetos materiais que então se tornam, e-

les próprios, portadores de tabu.” (IDEM, 1913).  

Necessitamos dos totens, dizia Freud (1913), para  a manutenção de nossa pró-

pria psique. Na horda primitiva, o animal-totem era considerado sagrado. Em algu-

mas cerimônias, era sacrificado e devorado para que o grupo se alimentasse dele e ad-

quirisse suas características. Pode-se com ele entender o parricídio e o devoramento do 

pai tirânico, acontecidos e permitidos apenas em grupo, para que não ocorresse o peso 

da culpa, fator decisivo para se manter a organização da horda primitiva. Se qualquer 

uma das duas coisas fosse praticada por um indivíduo, recairia sobre ele o peso do 

crime. 

A mulher traída agiu de forma análoga. Ao tentar se vingar da humilhação 

passada em relação ao marido e à amiga, ela promove uma “cerimônia social” para 

que neles recaísse a culpa social pela quebra do tabu e ao mesmo tempo aa isentasse 

de qualquer culpa. No entanto, ela não previa a potencialidade de irradiação do que 

ela estava divulgando, ela não contava que essa difusão social fosse muito além de sua 

própria cidade. Mas o que se pode observar é como os tabus, que regulam/ordenam 

parte das regras sociais, foram reordenados a partir deste novo totem, que, apesar dis-

so, ainda mantém conservado o caráter regressivo em sua constituição. 

A antropologia estrutural permite contemplar os objetos da cultura definindo-

os como um liame invisível que impõe uma ordem, refutando os dualismos. A ressal-

va  a ser colocada a Lévi-Strauss (1975) está no tipo de raciocínio que remete a uma 

distinção entre o real e o vivido. Ambos constituem uma síntese que força a uma re-

conciliação para a que a “inteligência” vença. E a organização acaba sendo vista como 

um pacote de relações, destacando-se dele uma estrutura a ser analisada. Ela realiza, 

assim, uma união íntima entre o sensível e do intelecto. 
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Portanto, para definir, segundo o antropólogo francês, um sistema totêmico 

devemos nos atentar: 

1. À forma como os totens são distribuídos entre os indivíduos e os grupos; 
2. À significação, ou seja, ao papel desempenhado pelo totem frente ao in-

divíduo; 
3. À função, a saber, ao papel desempenhado pelo sistema totêmico no 

grupo. 
 

Para ficar mais evidente o que está aqui apresentado, ao se transpor este racio-

cínio ao ciberespaço, o exemplo mais ilustrativo seria o de agrupamentos como o 

4chan. Criado em outubro de 2003 por Christopher Poole, o fórum foi usado inicial-

mente com a finalidade de compartilhar imagens e discussões diversas. No entanto, 

uma das coisas que o fez famoso foi a constituição do grupo Anonymous , cyberativistas 

diluídos sob a máscara do anonimato. Esse grupo já havia demonstrado seu poder em 

questões sociais importantes, como o rastreamento do perseguidor de Amanda Todd 

(Ponto Nodal 1), a invasão dos e-mails da então canditada à vice-presidência america-

na, Salin Palin. Nesse caso, foram espalhadas fotomontagensda senadora fazendo po-

se com armas de fogo nas mãos. Essa foi apenas uma de várias ações. O grupo tam-

bém conseguiu fazer passarem pautas falsas em programas como de Oprah Winfrey 

sobre um suposto grupo de pedófilos e também sobre como fraudar concursos e pro-

moções. Entre outras peripécias, ocorreu também o caso do ídolo juvenil Justin Bie-

ber, que havia lançado em seu site a pesquisa de opinião entre as fãs sobre qual seria 

seu próximo destino. Em dois dias, a ironia dos votantes fez a Coreia do Norte pular 

de 24º  para 1º lugar com 659.448 votos27.. 

 

                                                 
27 Fonte: http://super.abril.com.br/tecnologia/rede-antissocial-4chan-624494.shtml - acessado em 10 

de agosto de 2012 

http://super.abril.com.br/tecnologia/rede-antissocial-4chan-624494.shtml
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Figura 2 - Símbolo do Anonymmous 

 

O segundo ponto levantado por Lévi-Strauss (1975) é o da representação da 

máscara28, símbolo do movimento e do anonimato. Na atualidade, ela ganhou ma rea-

tualização excepcional tornando-se algo de alta relevância para a sociedade. Com ela, 

pratica-se uma forma alternativa de uso da tecnologia como pressão política e social. 

O terceiro ponto correlaciona-se com o significado desse grupo como fator de  pressão 

social e forma de agrupamento, em que o o anonimato os transforma numa legião u-

nida em torno de alguns propósitos. O grupo foi participante ativo e decisivo em mo-

vimentos políticos como a Primavera Árabe, a Operação Egito e a Tunísia, em que 

deram apoio à população divulgando documentos secretos na Internet, interceptando 

canais de TV e invadindo sites oficiais do governo. Em 2008, participaram da onda de 

protestos contra a Igreja Cientologista, e, em 2009, dos protestos contra o resultado 

das eleições no Irã, que conjuntamente com o The Pirate Bay lançaram o ‘Movimento 

Verde Iraniano’. 

                                                 
28 Faz-se necessário dois esclarecimentos. A máscara está diretamente em analogia com o ciberespa-

ço, não apenas por ser o ambiente de atuação deste grupo, mas relacionado a origem do seu símbolo. Se o 
ciberpespaço teve sua origem na literatura, a máscara do Anonymous vem da história em quadrinhos “V de 
Vingança”, desenhada por Alan Moore em 1982. 
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Para manutenção  da ordem social reabilitando suas formas mais primitivas, a 

permanência do grupo era mantida através da solidariedade. Sendo assim, a estraté-

giam do grupo foi a de  não  desfazer  esse sentimento que atrela os envolvidos en-

quanto como indivíduos, reclamando assim a expressividade para além do ciberespa-

ço, visando fixar-se em objetos concretos. 

Se o totem tornou-se tecno, isso quer dizer que acreditou-se que ele traga segu-

rança e a contrapartida das realizações, inclusive a proteção ou resposta a uma violên-

cia originária, que poderia gerar culpa (até então vista como relativa) e a cobrança de 

cumprimento do contrato social; neste caso, é a tecnologia que daria a satisfação dese-

jada pelo sujeito, inclusive limitando a violência originária. 

O  4chan tem subdiretórios divididos por áreas de interesse e nomeados com as 

letras do alfabeto. Os números de acesso são expressivos, mais de 1 bilhão de posts, 

quase 11 milhões de usuários ativos ao mês e 10 milhões de acessos diários29. Poole, 

seu criador, chegou a ser considerado pela revista Times, em 2009, como uma das pes-

soas mais influentes do mundo, em uma eleição fraudada pelos usuários do 4Chan; 

eles deram 16,7 milhões de votos falsos a Poole. 

Christopher30 criou o site para que as pessoas fossem livres em seu direito de se-

rem erradas. Por isso, a plataforma incentiva o anonimato, as múltiplas identidades 

(avatares) e a não pretende manter registrada a memória. O conteúdo é variado, uma 

mistura de pornografia, humor, frases politicamente incorretas e legalidade limítrofe. 

O diretório mais famoso e visitado é o /b/ e /b/’s que são de assustos aleatórios. O 

site tem suas regras, as quais merecem certa atenção: 

 

                                                 
29 Dados recolhidos em 10 de agosto de 2012 no site: www.4chan.org 
30 http://www.technologyreview.com/featured-story/420323/radical-opacity/ - acesso em: 10 de a-

gosto de 2012. 

http://www.technologyreview.com/featured-story/420323/radical-opacity/
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Figura 3 - Regras do site 4chan 

As regras 1 e 2 são uma analogia ao filme Clube da Luta (David Fincher, 

1999), que tem por enredo a história de um homem comum que está insatisfeito com a 

sua vida medíocre e cria um clube secreto em que os homens lutam entre si e as regras 

eram as seguintes: 1- Você não fala sobre o Clube da Luta; 2 – Você NÃO fala sobre o 

Clube da Luta. Dando a entender que assim você participará de um segredo coletivo, 

como uma sociedade secreta. 

A regra 3 é a grande incentivadora do anonimato (“Nós somos anônimos”), as 

regras de 4 a 7 são as caraterísticas de ser um Anonymous. Trata-se de uma legião, ja-

mais se esquece, pode ser horrível, insensível, um monstro sem compaixão, esperem 

por nós. 

Voltando às normas, no 4chan não há regras para as “postagens”, tampouco 

para as moderações, assim como ninguém se apresenta como criança, mulher (elas 

seriam homens gordos disfarçados e as crianças são agentes do FBI prontos para pegar 

um pedófilo desavisado), e nada é sagrado. Portanto, tudo que for dito pode e será u-

sado contra o usuário, isto é, sofrerá bullying e isso é consentido por parte de quem a-

cessa os conteúdos. 
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O 4chan orgulha-se desses itens e à sua rede deram o nome “antissocial”, indo 

na contramão da transparência do Facebook. Mark Zuckerberg, o criador do Facebook,, 

, critica diretamente o 4chan dizendo que  “ter duas identidades para si seria um exem-

plo de falta de integridade”. 

Ora, Poole sustenta que a interação anônima possibilita às pessoas obterem um 

lugar em que possam falar a verdade sem medo de represálias, um lugar em que pos-

sam ser fiéis a si mesmas sem o risco de ser estigmatizadas de fato ou de cair no ostra-

cismo, já que o site não tem memória. Em suas palavras: “As pessoas merecem um 

lugar para ser erradas”. 

A idealização é o mote da transição social que estamos vivendo. O corpo social 

seria o sistema de repressão do coletivo, e a aceitação da neurose coletiva seria o preço 

a se pagar para sair do reino da violência cega. Esta lógica encontramos em Freud 

(1913), que demonstra que as hordas primitivas viviamsegundo outra lógica e que o 

totemismo seria “uma relação de respeito mútuo entre o primitivo e seu totem e, do 

ponto de vista social, nas obrigações recíprocas existentes tanto entre os membros de 

um clã quanto das tribos em si.” (KOLTAI, 2010, p.43). A instância da interdição (lei) 

seria necessária para que houvesse a ambivalência entre o temor e o arrependimento 

em relação àqueles que prejudicamos. 

No entanto, o encanto com a tecnologia traz idealizações e ambivalências, pois 

os sujeitos deveriam se subordinar à consciência moral mas também agir conforme seu 

desejo. Se por um lado o 4chan se apresenta como algo que liberta a expressão das pes-

soas no ciberespaço e tenta influenciar mudanças políticas na sociedade, por outro, há 

o Facebook  e sua proposta idealista de devermos ser o que somos, não importando on-

de. Apesar das diferenças,  ambos os lados lidam com algum tipo de regulação, sobre-

vivendo resquícios de ambivalências afetivas relacionadas ao social. 

 

Os homens não agem enquanto membros de um grupo, de acordo com aquilo 
que cada um sente como indivíduo: cada homem sente em função da maneira 
pela qual lhe é permitido ou prescrito comportar-se. Os costumes dados como 
normas insensíveis determinam os sentimentos individuais, assim como as 
circunstâncias em que poderão, ou deverão se manifestar. (LEVY-STRAUSS, 
1975, p.76) 
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Essa ambivalência afetiva em relação à condição individual e grupal é impor-

tante para uma discussão futura em que a ambivalência afetiva será discutida como 

paradoxo das relações para Winnicott, correspondendo a uma consciência moral do 

Outro. 

Em relação à teoria de Freud e à sua atualização, deve-se considerar que hoje o 

sagrado é substituído pela técnica, ou, na melhor das hipóteses, o tabu é hibridizado 

com a transcendência da religiosidade com a expectativa da transcendência do cibe-

respaço. O medo das percepções vindas do mundo corpóreo exige limites. Essa mate-

rialidade não interessa. Já a materialidade da técnica oferece recompensas em dobro, 

além de ocupar o lugar da materialidade exigida para a disseminação do tabu. Há 

também, embutida, a perspectiva de realização de prazer com o controle do sujeito. 

A base do processo aqui encontrado é o da identificação, [...] “a ação de asse-

melhar-se um ego a outro ego, em consequência do que o primeiro ego se comporte 

como segundo em determinados aspectos, imita-o e, em certo sentido assimila-o den-

tro de si. A identificação tem sido comparada, não inadequadamente, com a incorpo-

ração oral, canibalística, da outra pessoa.” (FREUD, 1932, p.3). 

Ao descrever o processo de identificação, Freud já demonstrava o ponto de de-

voramento do outro, mas como será apresentado a seguir, este processo deslocou-se 

do ego para o ideal de ego, ou seja, de vivência para imagem idealizada. 

O ego tem uma duplicidade. Ele pode se tornar seus próprios objetos, isto é, ele 

pode tratar a si como um dos outros tantos objetos que o circundam. Assim, pode ob-

sevar-se, criticar-se, entre outras coisas. (FREUD, 1932). As fronteiras estabelecidas 

entre as instâncias id, ego e superego são relativas e todas pertencentes ao “eu”. Com 

objetivos didáticos, Freud começou a diferenciar a consciência dentro do ego como 

uma função, isto é, algo com uma função própria e que faz parte de um todo maior. A 

consciência utilizada neste caso é para designar o que é mais popularmente conhecido 

como superego. 

Essa consciência (superego) é a capacidade de auto-observação, de cobrança de 

parâmetros morais e existenciais a serem alcançados, e também responsável pela puni-

ção do sujeito (consciência pesada, remorso). É da severidade que o ego necessita; 
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uma tensão fica estabelecida entre o superego e o ego, a fim de que ocorram limitações 

morais, obediência a certos padrões e a realização de atos. 

A descrição do superego como elemento punitivo tornou-se algo vulgarmente 

repelido quando vemos nas situações citadas o afrouxamento de vigilância ou o rebai-

xamento dessa fronteira. Outro desdobramento, relativo ao supergo, é a melancolia. O 

estado melancólico, como será visto no capítulo seguinte, está relacionado ao modo 

pelo qual o superego trata o ego, impondo algumas imagens de realização e de como o 

sujeito percebe-se (autoimagem). A tensão estabelecida entre as restrições de realiza-

ção, obrigação do “eu” à perfeição e cumprimento - até mesmo o descumprimento - de 

alguns padrões será o mote para a melancolia, isto é, a fixação em um ideal que jamais 

será alcançado. O sujeito melancólico ficará aprisionado em sua própria teia de ima-

gens, erguendo assim um muro de proteção expiatória de erros e defeitos que criou 

para si mesmo. 

 

O Superego é o veículo do ideal de ego (ideal do eu), pelo qual o ego se avalia, 
que o estimula e cuja exigência por uma perfeição sempre maior que ele se 
esforça a cumprir. Não há dúvida de que esse ideal de ego é precipitado da 
antiga imagem dos pais, a expressão de admiração pela perfeição que a criança 
então lhes atribuía. (FREUD, CONF XXXI, p.4) 

 

Em “A dissecação da personalidade psíquica” (1932), Freud abre uma breve, 

mas pontual argumentação sobre o “complexo de inferioridade”. Ele inicia dizendo 

ser um erro tomar tal formação como algo de significado simples e elementar. Igual-

mente errôneo seria associá-lo à autopercepção de defeitos, como é a pretensão dos 

psicólogos do indivíduo. O “complexo de inferioridade” estaria ligado a uma questão 

de culpa, a uma falha anterior sentida pelo sujeito na conquista do amor primário. 

Desta forma, o sujeito sente-se incapaz de despertar amor dos mais próximos, sentin-

do-se ele o culpado, como nos exemplos dados sobre a biografia de um certo autor que 

sofreria com a sua deficiência física. 

Ao assistir ao filme sobre a criação do Facebook, fica explícita essa relação do 

complexo de inferioridade, que, entretanto,  não resulta em culpa mas em uma forma 

de “justiça” social, dando a possibilidades a uma sociedade em que não haveria extra-

tificação social. O argumento surgiu após o término de um namoro de Mark Zucker-
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berg que, enraivecido com a garota, fez o embrião do Facebook apenas para agredi-la 

e difamá-la. Como se pode notar, uma reação semelhante ao caso da “Traída de Soro-

caba”. 

Tanto em um caso quanto no outro houve ferida causada pela alteridade, ou se-

ja, algo feriu a idealização a tal ponto que cada um criou formas de vingança. Se o ob-

jeto amado não corresponde, então, ele deve ser destruído. Os sentimentos arcaicos e 

derivados de um narcisismo primário são evidentes em casos como este, que são co-

muns, mas a forma de expressão potencializada pela tecnologia é que cria um desfe-

cho diferente. 

O totemismo é uma inversão de realidade, segundo Lévi-Strauss, em que o va-

lor de inversão dos objetos é o que o faz funcionar. 

 

Aceitar como tema de discussão uma categoria que julgamos falsa implica sem-
pre no risco de alimentarmos pela atenção que lhe damos, certa ilusão sobre a 
realidade. (LEVY-STRAUSS, 1975, p.25) 

 

A transcendência proposta pela tecnologia, como foi possível acompanhar na 

primeira parte deste trabalho, demonstra a expansão e a possibilidade da informação. 

Retornamos, ou talvez, não superamos. 

 

Assim como os primeiros filósofos partiram da constatação de que tudo o que 
existe é semelhante e ao mesmo tempo diferente entre si (a idéia de uma 
unidade subjacente à pluralidade) para desenvolver suas teorias, Freud percebe 
que há uma razão estrutural, uma necessidade lógica de que haja a passagem de 
um estado selvagem para um estado civilizado na história da espécie humana. 
(SAROLDI, 2011, p.44) 

 

Freud toma por ridícula a posição de uma certa sociologia que pretende ignorar 

o psiquismo individual e coletivo na explicação dos fenômenos sociais. Assim como a 

psicologia, que achava que devia se dedicar a questões somente individuais. 

 

O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de grupo 
(foule), que à primeira vista pode parecer pleno de significação, perde grande 
parte de sua nitidez quando examinado mais de perto. É verdade que a 
psicologia individual explica os caminhos pelos quais ela busca encontrar 
satisfação para seus impulsos instituais; contudo, apenas raramente, e sob certas 
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condições excepcionais, a psicologia individual se acha em posição de despertar 
as relações desse indivíduo com os outros. Algo mais está invariavelmente 
envolvido na vida mental do indivíduo, como um modelo, um objeto, um 
auxiliar, um oponente, de maneira que, desde o começo da psicologia 
individual, nesse sentido ampliado mas inteiramente justificável das palavras, é, 
ao mesmo tempo, também, psicologia social. (FREUD APUD ENRIQUEZ, 
1989, p.48) 

 

Este retrocesso social, que tem sua parcela cultural, vem de um retrocesso afe-

tivo provocado por mecanismos de defesa do “eu” em relação ao outro. Não apenas 

na condição de um sujeito narcísico e melancólico, mas em um comportamento social 

paranóico. Uma das teses que se pretende desenvolver é como o “eu” tem organizado 

suas defesas para uma não-entrada do outro, acionando os mencionados mecanismos 

de defesa, como também uma consciência moral paranóica e ambivalente. 

No tabu estabelecido pelo tecnototem, com proibição parcial da alteridade uma 

barreira é colocada em relação ao toque do outro, podendo ser ela atravessada ou não. 

Tocando ou não o outro,  as manifestações de alteridade ficam comprometidas, fato 

este demonstrado pelo toque de pele vir sendo gradualmente trocado pelo toque nas 

telas touch screen. 

Há uma sensação de desamparo social, e conjectura-se que o início disso possa 

ser exatamente essa ausência do toque, pois o tocar “ é o primeiro passo no sentido de 

obter qualquer espécie de controle sobre uma pessoa ou objeto ou de se tentar fazer 

uso dos mesmos” (IDEM, 1913) 

A fobia do contato mostra como o sujeito abre a ambivalência de querer tocar, 

de ter um intenso desejo do toque mas depara-se com uma forte proibição de fazê-lo. 

Seja por medo de uma grande decepção amorosa, cautela de pôr em xeque suas certe-

zas ou o preocupação com  a própria violência física relacionada ao estranho, ao cená-

rio das cidades. 

A proibição, o medo, contudo, não conseguem abolir por completo o instinto 

social ambivalente, de o querer entrar em contato mas não querer atravessar suas bar-

reiras, defrontar seu ideal de eu. Então, senta-se confortável, na segurança dos clicks de 

seu computador, que, ao menor sinal de desagrado, fecha-se a janela. 

Não se nega que são possíveis alguns tipos de experiências físicas do sujeito 

com o ciberespaço e que a negação total do corpo está bem longe de acontecer, mas 
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pode-se afirmar que ainda é claudicante a contigência da alteridade. A alteridade im-

plica sentir o limite do “eu” em relação ao corpo do outro e a dinâmica da intersubje-

tividade. Sentir o outro pelo corpo é a primeira instância afastada. Assim, o narcisis-

mo pode regredir ao seu ponto de partida, retornar ao primeiro objeto: o “eu-corpo”, 

primário e pouco desenvolvido em afetividades. 

A abordagem de rede segundo Thacker (2004 apud RECUERO, 2005) segue 

três princípios fundamentais:  

1. Conectividade (everything is conected, nothing happens in isolation) 

2. Ubiquidade (connectedness happens everywhere, and it is a general property of 

the world) 

3. Universalidade (networks are universal and their general abstract properties 

can explain, describe and analize a wide range of phenomena) 

A abordagem proposta por Recuero tem por premissa ser puramente estrutural 

e matemática em relação aos fenômenos sociais: “A perspectiva parece pressupor a 

conexão entre os atores de forma igual, sem salientar sua qualidade, sua profundidade 

e suas especificidades, e sem levar em conta o custo do laço social, que em redes soci-

ais, podem fazer diferença. Outro senão é a incapacidade dos modelos de observar os 

vários sentidos nos quais as relações sociais acontecem, como o contexto e o capital 

social gerado, que são parte das interações nas redes sociais.” (IDEM, p.2) 

Aqui o conceito de estrutura social se refere à regularidades observáveis da vida 

social, resultando estas do fato de as ações sociais tenderem a se repetirem conforme 

normas determinadas. Apoiando-se em Maturana e Varela, a autora diz ser possível o 

mapeamento abstrato das relações que acontecem na rede, já que se fixa a observação 

em dois elementos: o padrão de organização e a estrutura. 

A estrutura é apresentada por uma situação fática, material e que compreende-

ria certa sedimentação de relações sociais regulares; a organização seria a totalidade 

concreta de relações (cooperação ou conflito). Por seu turno, a organização se consti-

tuiria na totalidade de relações de um determinado agrupamento social. A interação 

ocorrida teria um caráter social e seria sempre comunicacional , pois trata-se de uma 

série de mensagens trocadas entre pessoas. 
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• Organização – interações gerais do grupo 

• Dinâmica – processos de cooperação, competição e conflito 

• Agregação e ruptura – comportamentos emergentes – auto-organização, 
adaptação, propagação de memes 

 

A partir desses elementos, Recuero (2005) conclui que é possível encontrar es-

truturas sociais e classificá-las, de forma a compreender que tipo de grupo social pode 

ser encontrado no ciberespaço. 

 

Nas pesquisas sobre redes sociais encontramos dois grandes focos de estudo. O 
primeiro observa especialmente o aspecto estrutural das redes, utilizando um 
referencial metodológico gráfico e de caráter quantitativo para sua analise. O 
segundo é sobre a funcionalidade das redes sociais. Esta compreensão 
geralmente se realiza mediante metodologias qualitativas, visando descrever as 
funções que presta a rede social, assim como caracterizar os vínculos com que 
estas se entretecem. (MENESES & SARRIERA, 2005, p. 54) 

 

Afonso de Albuquerque (2007) formula a partir da experiência “orkutiana”, a 

“corporalidade secundária”. Isso porque o usuário não se faz presente com seu corpo 

físico nessas redes, mas através de mediações e recursos expressivos. O preenchimento 

do perfil está concentrado não apenas nas informações que são preenchidas, mas tam-

bém no tipo de conexão que se tem e o quanto se deseja ou não compartilhar.  
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Figure 16 - Interface do Orkut 

 

O autor vê certa objetivação nas relações, não apenas por serem confessionais, 

mas por uma rede de compromissos que faz com que o usuário estaja presente e obje-

tivando seus registros para que os outros vejam. 

 

O Orkut tem sido por vezes caracterizado como um espaço dominado pela 
exposição desmesurada do ‘eu’, o palco privilegiado de uma espécie de strip-
tease psíquico. [...] Reduzir o Orkut a isso seria um erro, porém. Mais do que um 
espaço dedicado à auto-expressão, ele é um site de relacionamentos, dedicados a 
reforçar e construir laços entre seus integrantes. Desse ponto de vista, a auto-
exposição no Orkut pode significar algo diferente de um desejo exibicionista 
incontido dos usuários. Pode se tratar simplesmente de um recurso que me 
permite estabelecer um intercâmbio com os outros usuários. [...] Seria ingênuo, 
contudo, considerar os perfis do Orkut como uma pura e simples transposição da 
identidade dos usuários para o ambiente do ciberespaço. [...] Os perfis orkutia-
nos constituem uma espécie de persona, uma espécie de máscara social, utilizada 
nas circunstâncias apropriadas. (ALBUQUERQUE, 2007, p.4) 

 

O autor pondera que a “persona orkutiana” quer se colocar autenticamente, 

mas tem certa tendência a ficcionalidades, fatos que, levados aos casos extremos, tor-

nam-se fakes (perfis falsos). A necessidade da identidade inicia-se, mesmo que seja para 

inventá-la e depois demanchá-la, mas é necessário preencher os espaços do perfil, di-

zer quem se é, ou que se deseja ser. 
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Cria-se um “viver-em-conjunto-emotivo” em que tudo é vivido pela rede. A 

emoção só é emoção se for exposta para que os “amigos” da rede vejam e comentem, 

a vida só é vida se ela for acompanhada como se fosse um folhetim. Segundo Mourão 

(2002), isto seria uma compulsão pelo “virtual”, que traduziria uma pressão por existir 

e por sinalizar (utilizando nossa própria terminologia). Os acessos aos perfis dirigem-

se à questão da percepção sensorial (ver e ser visto) e não à produção de sentido (co-

municação). O acesso deve ocorrer para satisfazer a compulsão por olhar, e a “posta-

gem”, a compulsão por existir. 

Tal compulsão, seja pelo ‘virtual’ ou por compartilhar, seja pelo existir, tendeu 

em um primeiro momento a dissolver a identidade única e fechada. A criação de no-

vas identidades deixou de ser algo especial, usado por artistas (heterônimos, pseudô-

nimos) e por criminosos (falsidade ideológica), para se tornar algo corriqueiro. A 

qualquer um, ao preencher os formulários das redes, foi permitido ter seu devir Fer-

nando Pessoa sem ser criminoso. 

Segundo Mourão (2002), a Internet estaria rompendo os esquemas fechados de 

identidade, porque não se exige apenas o nome mas uma história. O detalhe é que 

ambos podem ser inventados e articulados como a pessoa quiser; a identidade acaba 

por ser substituída pela personificação, que comprime e sufoca o processo de singula-

rização. 

Com o crescimento desses formulários, o sujeito inventa-se e reinventa-se até o 

momento em que inventou a si próprio e seu nome verdadeiro se tornou a sua persona 

facebookiana. A exposição da ordem interna (privada e íntima) é muito mais agressiva 

em sua transparência. Ao se expor, o sujeito torna-se vulnerável à angústia de ataques 

físicos e psíquicos dos outros. Ao se sujeitar à exposição, ele materializa e deixa em 

um banco de dados suas fraquezas, seus desejos, sua frustrações, tornando-se, assim, 

mais vulnerável a sofrer intrusões. O mesmo ocorre com a instância do privado. Ao 

anunciar o que acontece em seu dia a dia, esse mesmo sujeito se esvazia, vive para o 

que será “postado”, para o que será fotografado e colocado nas redes. Isso pode ser 

facilmente observado em shows musicais, nos quais as pessoas mais tiram fotos e fil-

mam do que exatamente assistem ao show. Vê-se, desta maneira, como a exposição do 

privado resulta na angústia diante do impossível que seria preencher o espaço virtual 

do formulário, e também, da angústia de sua própria anulação, da efemeridade. Daí a 
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tentativa da eternização, de colocar tudo em seu banco de dados e fazer com que suas 

memórias sejam compartilhadas e não mais privadas. Condiciona-se a memória ao 

que pode ser compartilhado e visto pelo outro. 
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3. Terceiro Ponto Nodal: comunicação, não-comunicação 
e incomunicação 

 

Como terceiro  ponto nodal, veremos como várias retas teóricas traçadas  pas-

saram pelo tema da comunicação. Veremos que seus autores estão em campos diver-

sos, como a filosofia, a antropologia, a psicanálise e a própria comunicação. Veremos, 

também que esses autores já demonstravam uma postura teórica que apontava para 

além das máquinas e da informação, das técnicas e dos canais, em suma, que a preo-

cupação estava no fenômeno humano, mesmo que isso não tenha sido claramente as-

sim explicitado. 

A busca da comunicação é a  busca da diferenciação. A comunicação, segundo 

a interpretação trivial, tem, para Guattari, o defeito de ter perdido as dimensões exis-

tenciais das relações inter-humanas, sociais e maquínicas. Esse fenômeno, como suge-

riu Silva (2003), deve-se à invasão das tecnologias do imaginário, isto é, ao fato de as 

dimensões de vida terem ficado comprometidas com as interferências nas significa-

ções, fator que corrobora a visão de Guattari, que vê a modificação das relações co-

municacionais como algo ocasionado pela fixação no canal ou no meio e não mais na 

própria comunicação. 

 

La comunicación se instaura entre sujetos discernibles por el sesgo de um canal de trans-
misión.Se tiende demasiado a menudo hacia uma teoria de la información muy reduccio-
nista. Me parece que la moda comunicacional actual tiene el defecto de perder las dimen-
siones existenciales de las relacionas interhumanas, sociales y maquínicas. (GUATTA-
RI, Hacia una autopoiética de la comunicación,  p.1) 

 

Poucos definem, entretanto,  o que seria comunicação. O questionamento da 

qualidade da relação com o Outro tem como ponto central a observação de como a 

comunicação deveria ser  e como de fato ela tem acontecido. Nos tempos tecnológicos 

atuais, toma corpo uma discussão que ocorre num um ponto de encontro entre a psi-

cologia, a comunicação e a filosofia.  

Para Guattari, o conceito de comunicação  deveria ser trabalhado  além do pa-

radigma informacional, para que assim se pudesse reequilibrar duas partes: os elemen-
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tos discursivos (frases, imagens, proposições) e os elementos de aglomeração existen-

cial (o que não passa pela linguagem, o que não é discursivo, o não-verbal). 

 

Em outras palavras, a cibercultura promoveu uma radical “informatização” do 
mundo – uma visão na qual toda a natureza, incluindo a subjetividade humana, 
pode ser compreendida como padrões informacionais passíveis de digitalização 
em sistemas computadorizados. [...] É nesse sentido que temas como o do pós-
humanismo representam desdobramentos diretos da “visão de mundo” 
cibercultural: se o homem pode ser traduzido em partículas de informação 
discretas, então por que não seria possível aperfeiçoá-lo através da manipulação 
consciente dessas mesmas informações? (FELINTO, 2006, p. 4) 

 

Deseja-se apontar que a popularização da técnica só foi possível devido à am-

pla veiculação de que o consumo desses aparatos trariam liberdade, integração social e 

comunicação. 

 

A procura de um novo paradigma 
 

O que se pode chamar de “velha comunicação” (WINKIN, 1998) é o paradig-

ma informacional, que considera a troca de mensagens entre emissor e receptor como 

algo intencional, funcionando como um sistema telegráfico. Essa visão, elaborada por 

Claude Shannon, nos Estados Unidos, na década de 1940, é considerada mecanicista 

e seu objetivo, na época, era transmitir informações com o mínimo possível de perda. 

Apesar de obsoleta , ainda  é utilizada na área. 

 

Eu achava que este paradigma estava em vias de desaparecimento, tanto 
porque, no plano sociológico, os homens que  o haviam estabelecido com seus 
múltiplos textbook estavam se aposentando, quanto porque, no plano intelectual, 
o veio estava esgotado. Uma visão tão simplista da comunicação só podia 
estiolar-se. Erro. Vejo hoje que o modelo ‘telegráfico’ está mais florescente que 
nunca. A razão essencial para tanto é, sem dúvida, que esse modelo tem a seu 
favor alguma evidência. Todos sabem o que é comunicação, não é preciso que 
nos atenhamos aos detalhes: ego transmite uma mensagem a alter. A transposi-
ção dessa definição espontânea da comunicação para a pesquisa é feita com faci-
lidade – basta acrescentar algumas palavras raras e algumas flechas para obter 
‘modelos’. (WINKIN, 1998, p. 14) 
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Figure 17 - Esquema do Paradigma informacional 

 

O modelo de comunicação de Shannon (1949) é linear, ou seja, parte do prín-

cipio da transmissão de mensagem e sua preocupação é a de diminuir as perdas ao 

longo da transmissão e da recepção, assim como a de determinar a quantidade de in-

formação que pode ser emitida em um dado tempo. É uma teoria clara e precisa, mas 

serve basicamente aos engenheiros de telecomunicações . Por ser pensada por estes 

profissionais, sua arquitetura adequa-se hoje bem ao conceito de  “redes sociais”. Sob 

esse  paradigma, as relações humanas são desconsideradas. “Em suma, a informação de 

Shannon é cega. Ela parece perfeitamente adaptada aos computadores, que nascem 

em nossa época” (WINKIN, 1993, p.27 – grifo do autor). Destaca-se aqui a palavra 

informação, pois para Shannon ela tem uma grandeza estatística abstrata que qualifica 

a mensagen independentemente de sua significação.  

O paradigma informacional é hoje utilizado como a base para o desenvolvi-

mento da Internet e da mencionada “arquitetura social” que sustenta as plataformas 

digitais. Como sugerido anteriormente, essa concepção de comunicação relacionada 

aos aparatos tecnológicos seria um dos motivos do descompasso entre o sujeito e seu 

ambiente. 

Em oposição a esse modelo, um novo paradigma irá propor que todos devam 

participar do processo e  que esse não esteja apenas tecnicamente preso aos meios de 
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comunicação ou mesmo à questão se a mensagem foi ou não perfeitamente codifica-

da. Este processo encara a comunicação como performance permanente na cultura e o 

sujeito, como um ator social. 

 

A teoria de Shannon foi concebida por e para engenheiros de telecomunicações 
e deve ser deixadas para eles. A comunicação deve ser estudada nas ciências 
humanas segundo um modelo que lhe seja próprio. Consideram que a utilização  
do modelo de Shannon na linguística, na antropologia ou na psicologia tenha 
acarretado o ressurgimento das pressuposições clássicas da psicologia filosófica 
sobre a natureza do homem e a comunicação. Segundo eles, a concepção de 
comunicação entre dois indivíduos como transmissão de uma mensagem 
sucessivamente codificada e depois decodificada reanima uma tradição 
filosófica em que o homem é entendido como um espírito enjaulado num corpo, 
emitindo pensamentos sob forma de rosário de palavras. Essas palavras saem 
por um orifício ad hoc e são recolhidas por funis igualmente ad hoc, que as 
enviam ao espírito do interlocutor. Este as desembrulha e apreende seu sentido. 
Nessa tradição, a comunicação entre dois indivíduos é, portanto, um ato verbal, 
consciente e voluntário. (WINKIN, 1993, p. 30) 

 

Esses pressupostos tecnicistas já foram discutidos nos pontos nodais anteriores, 

ocasião em que demonstramos seguidamente que as "redes sociais" foram construídas 

dentro desses princípios, de as pessoas compartilharem informações, dados e assim 

acreditarem estar-se comunicando. No entanto,  as coisas parecem não  funcionar bem 

dessa forma; no mínimo, o problema deve ser tratado com mais profundidade, a co-

meçar pela discussão sobre o que é exatamente a comunicação. 

Apesar de ser retomada agora,  essa discussão já havia sido iniciada no final da 

década de 40. O prevalecimento do paradigma informacional tem a ver com o cresci-

mento e o devoramento da subjetividade. Os espaços foram se alisando, a técnica ga-

nhando terreno por resolver os problemas da vida cotidiana, mas  o espaço psi, o da 

interioridade do sujeito, o de desenvolvimento emocional, todos eles permaneceram 

ignorados. 

Nos anos de 1950, o antropólogo inglês Gregory Bateson, propôs uma nova 

forma de se pensar a comunicação, fora do paradigma vigente informacional. Sua hi-

pótese central de seu trabalho é que a comunicação é necessária e estruturante do su-

jeito, ela liga os seres entre si, além de conectar  natureza e  pensamento. 
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Sua teoria geral da comunicação, tal qual foi proposta por ele ao “Colégio Invi-

sível”31, rompia com o sistema linear de transmissão e recepção da comunicação. Era 

um novo modelo que propunha uma analogia entre o processo comunicacional e uma 

orquestra. Na  “orquestração da comunicação” não havia oposição entre a comunica-

ção verbal e a comunicação não-verbal, sendo a comunicação  um todo que integraria 

as duas dimensões. 

O novo modelo de comunicação inaugurado pelos integrantes de Palo Alto 
considera a inserção do indivíduo em um sistema movido por uma causalidade 
circular, orquestral, e confere contribuições importantíssimas aos estudos do 
campo da comunicação. [...] O “colégio invisível” oxigenou e mudou para 
sempre as perspectivas teóricas associadas aos processos comunicacionais, 
tirando-as do beco sem saída de uma teoria ‘linear’ da comunicação. (BRAGA, 
2004, p.8) 

 

Ao estudar etnologicamente a comunicação humana, Bateson investigava in lo-

co  os comportamentos, as situações, os objetos que, numa comunidade, são percebi-

dos como portadores de um valor comunicativo: “Procuro a estrutura que liga os seres 

vivos”, ou seja, a comunicação. Trata-se de uma comunicação não mais centrada no 

individual, mas que atua como um fato cultural, uma instituição e um sistema social. 

A intenção era despertar em seus leitores um “novo estado de olhar”, uma ou-

tra leitura comunicacional do mundo social dos seres humanos. O universo para ele 

era concebido como um imenso organismo em constante ação e interação. O que de-

veria prevalecer era o viver, isto é, tudo o que era construído a partir dos seres vivos.  

 

Bateson não pode ser mais claro: o universo é, para ele, um imenso organismo 
em constante interação. O que nele interessa é o que vive. Sua epistemologia 
não pode ser outra além de uma Epistemologia que se constrói a partir dos seres 
vivos. [...] Com outras palavras, a Epistemologia batesoniana pertence à ordem 
do concreto, do palpável, do sensível e não pode se constituir no campo da 
abstração, na esfera da razão pura, fora da concretude de uma realidade 
empírica. A maneira através da qual adquirimos ‘conhecimentos ou 
informações’ origina-se, sempre, acrescentará Bateson, da ‘observação e da 
experimentação’ (ou da experiência). (SAMAIN, 2001,p.7 – grifos do autor) 

 

 

                                                 
31Tratou-se da reunião de vários pesquisadores, que nunca se encontraram pessoalmente, mas que 

discutiram sobre um mesmo tema: a comunicação. 
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A importância  de Bateson está na quebra epistemológica que ele oferece à teo-

ria da comunicação. Pois, ao fixar  a essência da comunicação nos processos intera-

cionais e relacionais, o processo de comunicação humana torna-se análogo a um jogo, 

em que o não-verbal conta bem mais do que o verbal, sendo inclusive mais eficiente 

do que ele. 

Para Bateson,  o comportamento humano carrega em si um valor comunicati-

vo, ou seja, basta o homem existir para haver comunicação, não há como não aconte-

cer. Comunicamos até mesmo quando não o queremos, pois, o comportamento cor-

poral é também uma forma expressiva, uma expressão não-verbal. O corpo sinaliza 

todo o tempo, e esses sinais, segundo esse teórico, seriam considerados  formas de 

comunicação. A comunicação estaria em nossas falas e em nossos gestos. 

 

São as seguintes as suas principais teses no campo da comunicação: (1) A 
comunicação é um processo mais analógico do que digital, ou seja, ela ocorre 
em vários níveis verbais e não-verbais, e é exatamente nos não-verbais que ela é 
mais eficiente; assim, o processo humano de comunicação configura-se como 
um “jogo” com esses vários níveis ou tipos lógicos; (2) comunicação é o mesmo 
que comportamento, realiza-se automaticamente na medida que existimos, é um 
processo que não tem oposto, ninguém pode não se comportar assim como não 
pode deixar de comunicar; (3) a esquizofrenia é uma incapacidade de identificar 
sinais metacomunicacionais; (4) numa relação entre dois agentes, não se pode 
falar apenas em “transferência de energia”, ocorre muito mais uma “troca de 
informação”; (5) Na mente humana não existem objetos ou eventos mas 
somente perceptos e regras; (6) a essência da comunicação é a criação de 
redundâncias. (MARCONDES FILHO, 2011, p. 96-97) 

 

A forma com que Bateson vê a comunicação humana, como mencionado aci-

ma,  parte da premissa que se trata de um processo similar ao jogo, ou seja, é necessá-

rio que haja coerência entre o que é dito e o modo com que foi dito. Neste sentido, a 

comunicação não existiria em nós, mas no “entre-nós”, a partir de uma rede de rela-

ções de variáveis e combinações possíveis, que garantiriam um melhor entendimento 

ou interpretação da mensagem recebida. 

Se a comunicação é um jogo, este acontece entre os atores, que encenam  cri-

ando situações às quais os demais respondem. Por isso,  o desenrolar e o desfecho é 

muitas vezes  imprevisível,  dada a própria inconstância da associação entre o verbal e 

o não-verbal. 



Página 103 de 161 

 

Para o  teórico inglês, a fonte da incomunicação estaria na dificuldade das pes-

soas em operar com diferentes níveis comunicacionais. A confusão se estabeleceria 

entre a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, isto é, entre aquilo que as pa-

lavras significam em sentido bruto e a lapidação que elas recebem durante o diálogo. 

 

O verbal e o não-verbal, o denotativo e o conotativo são chamados também, por 
Bateson, de digital e analógico. A fala digital é uma forma ritualizada de 
comunicação, não há nenhuma troca de informação, a maioria das conversas, 
diz Bateson, é apenas sobre se as pessoas estão irritadas ou coisa assim, elas 
ocupam-se contando às outras que são pacíficas, o que é muitas vezes mentira, 
complementa. (MARCONDES FILHO, 2011, p.101) 

 

As pesquisas sobre a comunicação humana de Gregory Bateson foram desen-

volvidas tanto em suas experiências realizadas com a comunicação entre os animais 

quanto com seus colegas do setor de psiquiatria de Palo Alto. Lá ele propôs a hipótese 

de que a esquizofrenia seria uma doença de natureza social, ou seja, comunicacional, 

os pacientess desenvolveriam a patologia a partir de  distúrbios na identificação e na 

interpretação dos sinais emitidos pelo seu interlocutor. Para ele, há certa incapacidade 

do esquizofrênico em situar a mensagem dentro do seu contexto ou de “jogar comuni-

cativamente”, ou seja, de entender que a mensagem pode adquirir vários sentidos de-

pendendo da situação. Isso se deve ao fato de eles permanecerem presos ao plano lite-

ral da frase (a denotação, o digital), o que os impossibilita de participar nos jogos co-

municativos. 

A esquizofrenia teria como origem um trauma comunicacional, uma situação 

ocorrida durante o seu desenvolvimento, o que propagaria esta falha na identificação 

dos sinais da mensagem, dificultando, assim, a separação entre fantasia, formas literais 

e metáforas. 

“Double Bind”, a armadilha do relacionamento, é um conceito já conhecido na 

área de psicologia, principalmente em terapia familiar. O conceito se estrutura da se-

guinte forma: há duas pessoas, o sujeito (criança) e a outra, uma pessoa de referência 

(pai, mãe ou equivalente), de qualquer forma uma pessoa a quem a criança deve su-

bordinação, e uma relação problemática entre elas. Na double bind,  duas mensagens 

contraditorias são transmitidas ao mesmo tempo à criança. O problema não ocorre 

pelo fato de esta identificar essa contradição mas de o adulto recusar-se a falar sobre 
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ela, a metacomunicar. Pressionada entre duas formas de pressão (a interna, recalcando 

sua própria percepção, e a externa, temendo a perda do afeto do outro), a criança fica 

sem saber em qual acreditar, desenvolvendo, partir daí, comportamentos persecutó-

rios, de autonegação e equivalentes.  

 

Para Bateson há momentos em que o individuo falha em dar respostas 
adaptativa adequadas pela incapacidade de compreender o nível de 
metacomunicação. Trata-se de uma situação onde a pessoa se vê diante de 
mensagens simultâneas e contraditórias de aceitação e rejeição, a double blind. 
[...] O duplo vinculo cria uma situação externa ameaçadora para o individuo 
porque é incompreensível. Como resultado a pessoa procura modilicar a 
realidade para que ela se mostre menos ameaçadora. A consequência final pode 
ser a alienação mental. (FERREIRA, 2009, p. 41) 

 

Ferreira (2009), no verberte “Gregory Bateson” do Dicionário de Comunicação, 

sugere que a teoria do duplo vínculo seria um importante instrumento para interpretar 

diversos fenômenos comportamentais que envolvem meios eletrônicos e digitais. Isso 

porque esses meios atuam dentro de um imaginário em tempo real (ao vivo/online), o 

que facilitaria a pessoa confundir-se com a própria coisa representada,  encarando  

com veracidade factual o que acontece ficcionalmente no ciberpespaço e no mundo 

dos corpos. 

Davis e Wallbridge (1982) afirmam que o psicanalista inglês Donald 

W.Winnicott, (1982),  em sua última década de vida, teria se mostrado interessado em 

articular  sua teoria do funcionamento psíquico precoce também em termos de comu-

nicação mãe-bebê. Para ele,  a comunicação influencia decisivamente no amadureci-

mento emocional do sujeito. Ou seja, conhecedor ou não da obra de Bateson, Winni-

cott também se preocupava com a comunicação como parte estruturante do sujeito. 

Para além da comunicação verbal e não verbal, Winnicott reflete também sobre 

o não-comunicar e de como isto seria  mais um ponto necessário para a compreensão 

do sujeito. Para o psicanalista inglês, o não comunicar seria uma reinvindicação do 

sujeito e, assim, um tipo de protesto do seu “íntimo contra a assustadora fantasia de 

ser explorado. Em outras palavras, esta seria a fantasia de ser devorado e engolido. Na 

linguagem deste estudo, é fantasia de ser descoberto.” (WINNICOTT, 1963/1983, p. 

163). 
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Não por acaso, Winnicott inicia o texto “Comunicação e a falta de comunica-

ção levando ao estudo de certo oposto” (1963)  com uma citação do poeta Keats, se-

gundo o qual, “cada ponto do pensamento é centro de um mundo intelectual”. (I-

DEM, p.163) 

A provocação com a frase é explicada pelo autor como ilustração de uma única 

ideia, mais ou menos óbvia para sua concepção de comunicação, que percorre todo o 

texto: 

 

Tentei descrever a necessidade que temos de reconhecer este aspecto da 
normalidade: o eu central que não se comunica, para sempre imune ao princípio 
da realidade e para sempre silencioso. Aí a comunicação é não-verbal; é como 
música das esferas, absolutamente pessoal. Pertencente ao estar vivo. E 
normalmente, é daí que se origina a comunicação. (WINNICOTT, 1963/1983, 
p.174) 

 

A não-comunicação não é um mero silenciar. Mais do que isso,  é um não-dito 

a não ser encontrado, a não ser expresso, que faz parte de uma espécie de  “núcleo du-

ro” do sujeito. No expresso também reside o ato de encontrar aquilo que o sujeito é 

incapaz de fazer ou de pensar. A comunicação nasce da não-comunicação, do nada 

vem o tudo. “É uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado...”, 

dois paradoxos fundamentais para a realização pessoal e o desenvolvimento emocio-

nal do sujeito. 

Agir e reagir aos  outros é uma adaptação ao ambiente e essa ação é fundamen-

tal para a existência. “Em outras palavras, o indivíduo não existe – o que existe é o 

indivíduo em relação com o  mundo externo” (ABRAM, 2000, p.26). O ambiente, pa-

ra Winnicott, é o fator principal do amadurecimento32, consequentemente, ele também 

o é na constituição não só da capacidade de comunicar, como também na capacidade 

de estar só e na constituição/percepção do seu si-mesmo (self), ou seja, na capacidade 

do sujeito fazer seu o registro singular e o seu registro coletivo. Na ausência de um dos 

polos, há sofrimentos e uma experiência de não realização do self. POLITY, 2002). A 

                                                 
32 Processo de amadurecimento é o que faz o indivíduo progredir, na medida que haja um 

ambiente facilitador e que esse possua seu próprio crescimento, adaptando as necessidades mutantes 
do indivíduo em crescimento. Em suma, o desenvolvimento é a progressão do indivíduo de 
dependência absoluta para a independência relativa, lembrando que jamais se chega à independência 
total. (WINNICOTT, 1963a/1994, p.71) 
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ênfase no que é construído na relação com o meio, com a cultura, com o mundo, é a 

construção de um espaço potencial. 

Resumidamente, o ambiente é aquilo que deve favorecer a experiência, é  um 

facilitador do desenvolvimento, em que aos poucos o indivíduo vai integrando33, atra-

vés da personalização34 [indwelling], e assim seguir para um relacionamento objetal. 

Isso tudo, dito numa “supersimplificação grosseira” (WINNICOTT, 1963a/1994, 

p.72) 

 

O meio ambiente facilitador pode ser descrito como uma sustentação [holding], 
evoluindo para o manejo [handling], ao qual se acrescenta a apresentação do 
objeto [object-presenting] (IDEM, p.72) 

 

Desta forma, o psicanalista entende que a comunicação e a capacidade de co-

municar estão intimamente ligadas às relações objetais, ou seja, para a mudança na 

natureza dos objetos, esta passagem de um fenômeno subjetivo para se tornar um ob-

jeto percebido objetivamente seria parte de um processo comunicacional. 

Primeiramente isso acontece no estágio inicial de seu desenvolvimento, em que 

a comunicação  é uma interação mais primitiva e fundamental, porque  acontece no 

ambiente fusionado mãe-bebê. “Na medida que o objeto é subjetivo, é desnecessário 

que a comunicação com ele seja explícita.” (WINNICOTT, 1963, p.166) 

O ambiente favorável dá ao bebê a experiência de onipotência, criando e recri-

ando o objeto,  processo  esse que irá formar uma memória. Aos poucos, a localização 

dos objetos vai se fazendo presente.  

A mudança do objeto subjetivo para aquele percebido objetivamente, vai se fa-

zendo por meio de uma satisfação em relação a mamada e pela agressividade vivenci-

ada na progressiva separação do self e do objeto, surgindo daí uma entidade, a existên-

cia do mundo não-eu. É neste instante que a “teoria da comunicação winnicottiana” é 

desenvolvida. 

                                                 
33 O bebê nasce sem saber o que é ele e o que é o mundo, todos os elementos que se 

apresentam ficam dispersos para ele (estado de não integração). 
34 Adquirir a noção do próprio corpo e do si-mesmo (self) como algo diferenciado da mãe e do 

ambiente. 



Página 107 de 161 

 

Quando o objeto ainda é subjetivo, é desnecessário que a comunicação seja ex-

plícita, no entanto, “quando o objeto passa a ser objetivamente percebido,  a comuni-

cação ou é explícita ou é confusa.” (WINNICOTT, 1963, p.166) O que acontece para 

Winnicott são duas novas operações  no bebê: a utilização e a apreciação pelo indiví-

duo dos modos de comunicação, e o eu do individuo  não se comunicando, isto é, o o 

núcleo pessoal do eu atuando como um isolado autêntico. 

 

Quando a sua consistência domina a cena pode-se dizer que o lactente se 
comunica por continuar a existir, e por continuar a ser desenvolver de acordo 
com os processos pessoais de maturação, mas isso dificilmente merece o nome 
de comunicação. (IDEM, p.166) 

 

Winnicott  demonstra que não basta à criança se desenvolver biologicamente, 

ou passar pelo processo de maturação, é preciso conquistar a comunicação. Esta nasce 

de uma indiscriminação inicial, que passa para um estado de obtenção de uma forma. 

 

A comunicação da fala na criança se desenvolve [???], ela espontaneamente 
tende a limitar o uso do objeto transitório a situações em que ela está fora do 
raio de visão ou de audição da mãe. No entanto, a aquisição do discurso não 
significa necessariamente a cessão da comunicação não-verbal, que é atingida de 
uma maneira ilusória através do recurso contínuo do objeto transicional. 
(GREENACE35, p.08) 

 

A não-comunicação acontece tanto em relação ao outro como em relação a si-

mesmo. Quando há dissociação entre verdadeiro e falso self, ou como diz Safra (2000), 

em alguns momentos nem constituindo falso self, o sujeito se torna espectral. A verda-

deira e a falsa comunicação se relacionam com aquilo que será desenvolvido como 

verdadeiro e falso self. 

Coelho & Barone (2007) são de opinião  que quando se estabelece uma verda-

deira comunicação com os objetos objetivos são instauradas ao mesmo tempo duas 

categorias opostas de não-comunicação: a ativa (saudável, simples como um repousar, 

em que  a comunicação passa e reaparece naturalmente) e a reativa (produzida a partir 

                                                 
35 GREENACE, Phyllis “O Fetiche e o Objeto transicional”   
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de uma reação a um ambiente que não foi bom o bastante, criando uma estrutura de-

fensiva de clivagem na personalidade, de falso self). 

A não-comunicação reativa seria ilustrada pelos estados de isolamento. Para 

Winnicott (1963), o período da vida em que a solidão e a necessidade de se isolar fica 

mais evidente é a adolescência36. Esse isolamento estaria a serviço de uma comunica-

ção pessoal íntima, acontecendo, por vezes, como indica Trinca (2012), uma distinção 

imprecisa entre reclusão patológica no adolescente e a autocomunicação central, em 

que se  espera que ocorra na solidão. 

O estado de não-comunicação auxilia o sujeito a se sentir real, pois entra em 

contato com o si-mesmo. No entanto, se a comunicação ou a não-comunicação estive-

rem ligadas a um falso self, esse sentimento não será sentido, já que não houve estabe-

lecimento de relação com os objetos subjetivos, ou seja, o sujeito fica privado da expe-

riência, o que pode levar a uma intensificação do sentimento do vazio e de desepero.37 

Mesmo assim, sempre haverá  uma parte que não será comunicada ao mundo 

dos objetos percebidos, não será expressa. Trata-se do núcleo onde reside o “eu verda-

deiro”. O isolamento dessa parte, segundo Winnicott, é o que constitui o indivíduo e o 

que o faz desenvolver técnicas pessoais de comunicação para que não haja violação 

dessa área. 

Masud Khan (1963) escreveu, na mesma época que Winnicott,  “Silêncio como 

comunicação”, texto em que fala que o silêncio do paciente pode estar a serviço de 

uma descarga, uma defesa e uma comunicação na situação analítica. Nesse caso, o 

paciente estaria buscando  uma fusão mágica simbiótica. Khan entende que a função 

primária do silêncio é comunicar, o silêncio persistente é uma forma de preencher as 

funções de recordar, integrar e perlaborar a relação patogênica com a mãe. 

Para Winnicott, a comunicação silenciosa é uma comunicação inconsciente. A 

habilidade de comunicar-se não está fundada, inicialmente, na aquisição da lingua-

gem, mas sim em uma interação pré-verbal estabelecida por intermédio da “mutuali-

                                                 
36 E usando as palavras de alerta de Winnicott, não se deve confundir puberdade com 

adolescência, já que a puberdade é um estado biológico e que obedece um desenvolvimento e a 
adolescência seria uma amadurecimento afetivo-psicológico, em que a maturação física é uma variável, mas 
não é determinante. 

37 Dada a importância desta discussão, ela será aprofundada no próximo Ponto Nodal. 
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dade”. O não-comunicação é um direito que deve ser comunicado e isso se deve ao 

fato de  cada individuo constituir-se como ser isolado. 

Tal perspectiva  aproxima Winnicott de Bateson, que entende o silêncio da se-

guinte forma:  

 

Diversas vezes o silêncio, como negação da comunicação, é uma forma de fazê-
la, como uma resposta (feedback) interacional na tentativa de adaptar-se ou 
sobreviver a uma relação conflituosa. Por exemplo, um casal permanece em 
silêncio. Esse não comunicar pode ser uma resposta a uma relação conflituosa. 
O silêncio pode ser interpretado como uma estratégia de o sistema buscar um 
equilíbrio (homeostase) e manter o vínculo (a manutenção, embora neurótica da 
relação) (FERREIRA, 2009, p. 122) 

 

Com a aproximação de Bateson e Winnicott começa a se evidenciar uma pro-

blemática que envolve duas hipóteses: 1) a de que a comunicação não deva ser enten-

dida como uma mera transmissão de dados mas como um fenômeno complexo e es-

truturante do sujeito; 2) a da imposição radical  do compartilhamento compulsivo de 

informações e da tirania de a todo tempo ter que dizer, verbalizar, seja pela escrita ou 

pela fala, o que está acontecendo. “A mídia social é o romance confessional que esta-

mos todos não apenas escrevendo mas também coletivamente publicando para que 

todos os outros leiam.” (KEEN, 2012, p.31) 

Por isso, a dificuldade de ver comunicação como um fenômeno plural. Não há 

comunicação simplesmente pela transmissão da TV,  da Internet ou de qualquer meio 

de comunicação. A comunicação como fenômeno não se dá pelo canal/meio, mas por 

aquilo que se cria entre o sujeito e  o que está fora, num espaço potencial. 

E, da mesma forma, toma-se erroneamente o ciberespaço como espaço poten-

cial,  ou seja, o meio novamente se justapondo ao sujeito e a seus processos. Os meios 

podem induzir, criar ilusoriamente, por meio da percepção, campos e espaços análo-

gos, mas apenas isso. 

Dominique Wolton (2000) acredita que a comunicação se transformou no setor 

do ator, do mercado, dos juros, isto é, dá-se hoje um uso completamente diferente pa-

ra a mesma palavra. Mas, ao contrário, a comunicação, para ele, deve ser entendida 

como um valor, assim como liberdade e democracia. Ela não é fácil, tampouco natu-

ral. Ela demanda um esforço, uma atenção ao outro. 
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Pour autant, la communication n’est pas comme une respiration. Il n’est ni facile ni natu-
rel de communiquer. Cela demande un effort, une attention à autri. Il faut y passer du 
temps, être capable de réaliser qu’on ne se comprend pas parce qu’on n’a pas les mêmes vo-
cabulaires ni les mêmes références. (WOLTON, 2000, p.19) 

 

O sujeito contemporâneo passa muitas horas dedicando-se ao que se chama “a-

tividades de comunicação”, mas não passa de uma hipermetropia da comunicação. 

Por causa da quantidade de imagens, de interação, de conteúdos e de informações, o 

sujeito torna-se míope para ver o que acontece à sua volta. A suposta comunicação 

desempenhada diante do computador é uma performance, é ação dos discursos refle-

tindo-se nas imagens “postadas” pelo sujeito. O sujeito torna-se performático. 

 

C'est pour cela qu'il n'y a pas de communication sans culture commune. (WOLTON, 
2000, p.17)  

 

O caminho indicado por Wolton torna-se precioso para a reflexão. Embora sem 

estar de acordo com a “cultura em comum” como um pré-requisito da comunicação, 

entende-se que deve haver um comum, um vínculo, algo que faça esse sujeito se abrir 

para a alteridade. 

A comunicação deve ser entendida como algo que não se conserva e que está em 

constante mudança, pois se trata de um fenômeno. E não deve ser concebida como 

mera transmissão tecnológica mas como a compreensão do outro. 

 

Internet cristallise trois idéologies: celle du marché, comme un fin en soi; celle de la techi-
nique superformante, qui prétend transformer la sociéte; et celle de la modernité, née de cri-
se des grande utopies. Nous allons y revenir. (WOLTON, 2000, p.45) 

 

O conceito de comunicação deve ser visto como um Acontecimento, em que o 

sujeito está cercado de sinais do mundo externo. Para ser uma comunicação, algo de-

ve ser alterado nele, deve produzir sentido. O sujeito interage com seu ambiente por 

meio de emissões de sinais pessoais, intencionais ou não. Essas emissões podem atrair 

a atenção do Outro (alteridade) e assim estabelecer uma ligação que pode vir a ser 

uma comunicação, mas isso dependerá da relação estabelecida. 
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Ao atestar essa modificação das possibilidades de sociabilidade, isto é, a rela-

ção eu-Outro, percebe-se a comutação dos campos da experiência. Por isso, a discus-

são sobre o que é comunicação, seguida das questões com a alteridade faz-se necessá-

ria neste momento. 

 

O que é comunicação? Qual é sua relação com a intersubje-
tividade e com a alteridade? 

 

Vimos atrás que o o paradigma informacional paradoxalmente nos conduziu à 

compreensão de comunicação. Um outro plano polêmico é o entendimento da  comu-

nicação apenas como processo de absorção de informações. Se o que criticamos  ante-

riormente foi o fato de se encarar  comunicação como o acúmulo de informações e sua 

manutenção para redução do ruído, agora observaremos criticamente  a máxima de 

que “comunicar é entender o outro”. 

A simples decodificação de mensagens, ou a simples compreensão do dito em 

termos lógicos e linguísticos, nenhum dos dois abarca a problemática da incomunica-

bilidade, pois,  se o problema da comunicação se resolvesse com materialidade e obje-

tividade, teríamos na Internet todas as soluções. 

Em termos de comunicação, o que é codificado deve poder ser decodificação 

pelo usuário, podendo ser lido e relido várias vezes. Essa repetição aumenta a possibi-

lidade de compreensão e de entendimento. Não obstante, há que se considerar que há 

uma diferença entre aquilo que se reconhece por uma questão de repertório adquirido 

(cognitivo) e aquilo que se sente, que nos modifica (estético). 

Nossa proposição é a de que a comunicação é um Acontecimento, um fenô-

meno. “A comunicação só existe quando eu me volto a ela e a incorporo como algo 

para mim”. (MARCONDES FILHO, 2008, p.16). Comunicação é algo diferente do 

mero emitir de sinais. As pessoas, simplesmente por existirem, já emitem sinais. Estes 

simplesmente “estão-aí”, para fazer uso de uma terminologia husserliana, isto é, en-

quanto sinais são destituídos de significado. No entanto, quando o sinal me chama a 

atenção, quando ele se torna “algo-no-mundo”, algo importante, apresenta-se como 

informação.  
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Comportar-se é sinalizar; se eles [do Colégio Invisível] dizem que comunicação, 
assim como comportamento, não tem negativo, dizemos nós que o sinalizar não 
possui negativo: não dá para não sinalizar. Isso não quer dizer que todas as 
sinalizações sejam passivas, muito pelo contrário. Há sinalizações intencionais, 
ativas, expressas: o jornalismo e a produção de notícias atuam exatamente nesse 
campo, o de fabricar sinalizações, de produzir sinais em série via imprensa 
escrita, radiofônicas, televisionada ou online. (MARCONDES FILHO, 2010, 
p.15) 

 

Ilustrando: não bastam as revistas estarem na banca de jornal, elas precisam 

chamar a atenção, nem que seja para ser esquecidas logo em seguida. De maneira aná-

loga, estão os perfis em redes tecnológicas. As fotos estão lá. Isto não quer dizer que se 

saiba o perfil ou mesmo que se conheça a pessoa. Elas apenas informam uma possível 

existência, sinalizam, informam algo, mas não comunicam. 

Vimos anteriormente que Gregory Bateson dizia que tudo comunica e não dá 

para não comunicar. No entanto, constatamos com Winnicott a importância de se 

guardar uma parte de si como algo incomunicável, algo que estaria fora da expressão. 

É por isso que a formulação de sinalização se torna importante. Nem sempre um si-

lêncio ou uma palavra é uma expressão, mas eles são sempre a indicação de que a pes-

soa está viva. Essa sinalização passiva sugere para a pessoa que a vê e a recebe, algo 

que pode se tornar  informação. 

O princípio fenomenológico é claro, a transformação de sinalização em in-

formação dependerá da percepção. É quando a atenção se volta à sinalização feita, de 

tal forma que se atribui interesse ao sinal e este  passa a fazer parte de certo repertório. 

“Aquilo que estava fora, que é parte de um ambiente externo estranho a mim, passa a 

fazer parte da minha própria estrutura de funcionamento através da percepção, da to-

mada de consciência.” (MARCONDES FILHO, 2010, p. 16) 

A apropriação da informação  é algo que agrega conteúdos a uma bacia se-

mântica, ou seja, dentro de um imaginário, de um repertório. Como vimos, se o sujei-

to se apropria daquilo que o ambiente oferece, tomando-o como exclusivamente seu, 

isso não permite a expansão do espaço para a alteridade, configura-se mais como um 

narcisismo secundário. 

Para atingirmos o que desejamos, a saber, a modificação estética, a comuni-
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cação de fato, devemos entender que deverá existir um salto qualitativo na relação do 

sujeito com a alteridade, ou seja, deve-se ir além da percepção sensorial, deve aconte-

cer uma mudança de sentido. 

A informação seria transformada, ela deixaria de ser apenas aquilo que passa 

por uma racionalidade, que acrescentaria fatos novos aos já conhecidos, mas  provo-

caria um novo sentido ou uma recomposição do quadro conceitual. A comunicação é 

o  que toca os sentidos,  que altera a produção do sentido e que provoca uma trans-

formação subjetiva. “Além de nos fazer sentir, comunicação também nos faz pensar, 

ou nos força a pensar; esse é um atributo que nem todas as formas comunicacionais 

possuem” (MARCONDES FILHO, 2010, p.10) 

Para auxiliar na delimitação do que é comunicação, Marcondes Filho (2007, 

p.94) descreve alguns traços da comunicação, segundo seu ponto de vista 

1. A comunicação absoluta com o outro é um fato impossível. O outro é 
um mistério e é isso que me traz o novo. A proximidade, portanto, é relativa; 

2. A comunicação depende de cada um: só acontece quando eu me vol-
to ao mundo e transformo sinais em comunicação; 

3. Dessa forma, ela é transformadora, quando me abro para receber o 
outro e seu mistério; e confirmadora, quando busco reforçar e ampliar meus 
conhecimentos, ignorando a alteridade do outro (o outro torna-se o mesmo); 

4. Comunicação não é um processo em que A passa algo para B; estas 
duas operações – passar algo e receber algo – são acontecimentos 
independentes. Todos, em princípio, buscam externalizar-se, marcar posição, 
dar sua versão, de certa forma, manipular; mas a recepção disso não é algo 
tão certo; 

5. O outro não é necessariamente uma pessoa; pode ser um filme, uma 
obra estética, um romance, uma apresentação musical ou teatral; 

6. Diálogo é um espaço onde a palavra circula entre pessoas. No 
dialogo coletivo pode haver comunicação quando surge algo acima e além 
de cada participante, quando é a fala que comanda os envolvidos; 

7. Literatura, artes, filmes relaxam nossa guarda, atuam no 
inconsciente; jornalismo reforça nossas posições, atua no consciente. Não 
obstante, o segundo pode assumir as características do primeiro e vice-versa. 

 

O que fica destacado nessa conceituação de comunicação é a importância da 

alteridade. A forma com que este “eu” se relacionará com o “não-eu” será fundamen-

tal para a existência da comunicação. É a capacidade de considerar o Outro e de esta-

belecer uma relação, um “entre”. A comunicação, desta forma, estaria fora do sujeito 

e da sua alteridade, se comporia num terceiro espaço. 
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Assim, eu me comunico quando acolho o outro, quando me esvazio de mim, de 
minha autossuficiência, quando deixo meu solipsismo e me amplio, me alargo, 
me supero pelo outro. Com o outro pode acontecer a mesma coisa, e aí eu passo 
a ser outro dele e ele o meu. Dificilmente essa abertura é mútua, com raridade é 
realizada a interpenetração das almas. Na maior parte das vezes, ela é 
unilateral. Na ocorrência da bilateralidade temos o encantamento ou fascínio 
em sua plenitude, como apreciação do outro como mistério e sendo valorizado a 
si mesmo como mistério do outro. (MARCONDES FILHO, 2010. p. 43 – grifo 
do autor) 

 

Premissas muito semelhantes a estas são encontradas na forma com que Nel-

son Ernesto Coelho Jr. (2002) vê a formação da intersubjetividade (transobjetiva).Esta 

seria um nível da existência e da experiência ainda pré-representacional, até mesmo, 

pré-pessoal (a partir do qual o sujeito é criado), na qual não se pode e não de se deve 

tentar “determinar que qualidades pertencem a cada indivíduo”. 

É defendida, nesta afirmação,  a existência de uma estruturação de campo in-

tersubjetivo, na qual ainda não há sentido se falar em comunicação. Esta estruturação 

estaria abaixo do nível em que as comunicações e as interações acontecem. O fenô-

meno não acontece entre subjetividades, mas em sua constituição mútua. Trata-se de 

uma interdependência entre subjetividade e intersubjetividade. “O sujeito não pode 

criar a si mesmo; o desenvolvimento da subjetividade requer experiências de formas 

específicas de intersubjetividade. No começo, a subjetividade e a psique individual não 

coincidem: ‘um bebê é algo que não existe’.” (OGDEN apud COELHO JR, 2002, p. 

65). É na apropriação de um espaço intersubjetivo que se sugere a constituição da sub-

jetividade, e que se sugere também que este movimento nunca acabe, como tampouco 

se acaba a dialética subjetividade e intersubjetividade. A intersubjetividade tornar-se-ia 

um terceiro sujeito, não uma relação entre dois, mas um entre dois. 

 

Afinal, só seria possível conceber um conhecimento a partir do que se passava 
em uma consciência, toda comunicação precisava ser pensada em termos de 
uma comunicação entre um ego e outro ego, e o ego do outro era pensado à 
imagem e semelhança do meu. (COELHO JR, 2002, p. 62) 

 

Coelho Jr. faz aqui uma exposição da importância do estudo das relações do 

“eu” com um Outro, especialmente no que se refere a uma concepção de constituição 

de alteridade. Na abertura do artigo, o autor faz uma reflexão sobre a percepção do 

Outro que está a sua frente na clínica e em como é afetado por esta alteridade. 
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Para isso, ele cita a Quinta Meditação Cartesiana, de Husserl, que defende  a im-

portância da experiência intersubjetiva para a constituição da subjetividade.  

 

O conceito de intersubjetividade tem sido usado para designar diferentes 
processos ou diferentes espectros de um mesmo processo, sendo muitas vezes 
usado como equivalente de conceitos como ‘relação’, ‘inter-relação’, 
‘interpenetração’, ‘interdependência’, ‘interjogo’, ‘vinculo’, ‘interação’, ‘mútua 
constituição’, ‘relacional’, ‘interpessoal’ ou ‘interativo’. (IDEM, 2002, p.63) 

 

Segundo Coelho Jr. (2002), a intersubjetividade amplia o horizonte do tema 

comunicação, pois vai além da formulação de comunicações de ego para ego e de seu 

correlato, o binômio percepção-representações conscientes e pré-conscientes. 

 

O outro é um mistério, jamais o conheceremos, mas isso não é nada de 
negativo, ao contrário, é fonte da comunicabilidade, por mais paradoxal que 
pareça, pois só sinto a comunicação pela percepção do diferente e da diferença. 
Esse mistério é o que me renova. Se o outro não for um mistério, se for 
conhecido, se não possuir seu segredo, se me for totalmente transparente, nossa 
relação recíproca não trará nada. Será tédio e emudecimento. A comunicação, 
portanto, é possível, mas não no sentido convencional: eu não passo nada a 
ninguém, não transmito coisa alguma, não troco. Eu existo, emito sinais, falo, 
canto, escrevo. Para o outro, sou uma alteridade insondável mas que pode ser 
observada, ouvida, lida. Esse outro reage a mim enquanto alteridade e realiza 
para si, havendo interesse e intencionalidade, algo de novo, um aumento de 
complexidade. A comunicação realizou-se. (MARCONDES FILHO, 2010, p. 
34) 

 

É nessa região intersubjetiva que os fenômenos acontecem, é nela que a comu-

nicação se desenvolve, como um terceiro. E o Outro deve ser algo a ser desvendado, 

pois,  para Marcondes Filho (2008), a mesmice, a princípio, seria uma dificuldade pa-

ra a comunicação, já que esta exige o novo para produzir o impacto. No entanto, 

Khan (2001) 38 aponta a importância de distinguir o causar tédio e o sentir-se entendi-

ado. 

O conceito de tédio, de tendência antissocial, abre possibilidades para que se 

possa compreender a situação emocional e as consequências que ela possa ter na vida 

                                                 
38 KHAN, Masud  “Introdução” IN: WINNICOTT, Donald  “Holding e Interpretação” SP: Martins 

Fontes, 2001 p. 1-26 
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dos indivíduos. Na visão de Khan, provocar o tédio está ligado à qualidade de tendên-

cia anti-social, já o sentir-se entendiado é um estado normal. 

A perda ou a não capacidade de procurar e conseguir estabelecer vínculos seria 

uma tendência antissocial. Por isso, quando é oferecida uma narrativa entendiante, 

não está se permitindo que a linguagem e a metáfora elaborem ou modifiquem a sua 

experiência. Provocar o tédio seria dificultar a criação do espaço de comunicação, se-

ria paralisar a narrativa pela monotonia e pela repetição de conteúdos. 

 

O tédio é um estado psíquico inerte e estático. Entediar, por sua vez, é uma 
postura existencial ativa, mantida através de incessante atividade mental. Daí o 
cansaço assustador que encontramos no paciente tão prontamente o capacita a 
modificar seu nível de consciência e cair no sono diante de qualquer ameaça ou 
perspectiva de um verdadeiro encontro. (KHAN, 2001, p. 19) 

 

A repetição e a monotonia podem ser facilmente observados sob a manifesta-

ção industrial da serialização. Günther Anders39, em seu provocativo livro Die Antiqui-

ertheit des Menschen (O antiquismo do homem), demonstra que existe uma perda do 

mundo pela imagem, isso porque segundo a filosofia da técnica e da produção em sé-

rie, “o único não existe”. A singularidade, ao mesmo tempo que é esvaziada, é força-

da a existir “perversamente”. 

Ao preencher os formulários das redes tecnológicas, nos forçando a ser singula-

res numa repetição, estamos exercitando aquilo  que Anders nos falava numa época 

pré-Internet: “na era icomaníaca não há mais espaço para aquilo que não é feito em 

série (Andy Warhol, jamais citado por Anders, é, por excelência, a expressão estética 

desses novos tempos). Tal fato cria um novo conceito de realidade: só é real aquilo 

que for obtido através da reprodução, que é plural, enquanto pessoas e coisas que só 

ocorreram, que só existiram, que estão no mundo apenas uma vez, essas não existem, 

são ‘nenhuma vez’.” (MARCONDES FILHO, 2011) 

Os formulários não só padronizam a forma com que o sujeito se apresenta; al-

guns de seus conteúdos são também  repetitivos e monótonos. É o caso, por exemplo, 

dos tão difundidos “memes” no Facebook, ou seja, do uso repetido de uma mesma i-
                                                 
39 Orientando de Husserl, pertenceu ao grupo de estudos de Heidegger onde conheceu sua primeira 

esposa, Hannah Aredt. 
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magem em que o que se acrescenta, a cada vez, é uma nova frase. Memes são utiliza-

dos para que usuários serialmente repercutam suas ideias. 

 

 

Figura 4 - Exemplo de Memes 

 

O compartilhamento desse de tipo de imagem é semelhante ao retweet, a repli-

cação de mensagens do Twitter. Pouco se produz de conteúdo, o trânsito de informa-

ções se resume e se fixa naquilo que se vê, naquilo que se leu ou em narrativas de sua 

privacidade. 

 

A maioria das conversas, diz Bateson, é “não comunicativa”, comentam se as 
pessoas estão irritadas ou não; elas se ocupam em contar às outras que são 
pacíficas, o que é geralmente mentira, diz ele. [...] Por isso, a comunicação, 
muito mais do que a informação, tende à relação estética com o mundo. 
(MARCONDES FILHO, 2010, p.22) 

 

Não muito distante, Winnicott irá dizer que “tagarelar é o mesmo que conver-

sar com ninguém” (WINNICOTT, 2001, p. 194), ou seja, o ato de ficar sinalizando 

proposital e compulsivamente não irá garantir a comunicação. 
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Um caso ocorrido em 2012, durante a aplicação a prova do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), importante etapa para quem está prestando vestibular ou 

que pretende pleitear uma bolsa ProUni, ilustra mais uma vez o inóquo da serializa-

ção. Cerca de vinte candidatos, de todo Brasil, postaram fotos das provas e as publica-

ram em uma rede digital de compartilhamento de imagens. 

 

 
Figura 5 - Fotos de cartões de respostas do Enem foram 

 

Tal procedimento, contudo, é ilegal, pois a prova é um concurso público, e, 

como tal, é vedado o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, assim como 

tirar fotos dentro da sala de aplicação dos exames. O curioso neste exemplo é que as 

vinte fotos, tiradas em diferentes cidades e por pessoas que não se conheciam, de-

monstram um monótono ritual de repetição. Um ano da vida escolar desses jovens foi 

perdido pelo simples exercício da provocação inóqua. As fotos tiradas por esses candi-

datos traziam mensagens similares, tais como: “Começa agora! O que batalhamos o 

ano inteiro.” O MEC (Ministério da Educação) rastreou e desqualificou os responsá-

veis pelo compartilhamento. 

Mas vemos que mesmo dentro da serialização sobrevive o mito do  único e do 

individual. A singularidade havia sido deixada de lado pelo processo de serialização 

estética; ora, por um recurso invertido, tenta-se também insuflar uma ilusão paradoxal 
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de que se é único e pertencente a algo especial.  Frases e sinalizações em que o usuário 

insiste para que os demais notem sua presença são exemplos disso. 

Manchetes de jornais têm constantemente destaques ligados às redes de com-

partilhamento e aos índices numéricos. Em 6 de novembro de 2011, publicou-se na 

Inglaterra a seguinte notícia: “Britânica morre após mais de mil amigos no Facebook 

ignorarem mensagem com ameaça de suicídio”40; em 21 de fevereiro de 2011, outro 

jornal do mesmo país publica: “Britânica precisa de 1 milhão de amigos no Facebook 

para poder se casar”41 

A compulsão do compartilhar, do sinalizar para o outro está diretamente ligada 

à necessidade de provar a própria existência : “Olha, estou vivo”; “Olha, estou aqui”. 

Esse fenômeno também pode ser remetido a uma certa regressão, de quando a criança 

buscava o olhar da mãe como aprovadora de suas ações. No entanto, a fixação em 

provar a própria existência fica aquém dos resultados, a interação fica impossibilitada, 

porque permanece-se presa a um momento, a um modo de agir. Assim, um círculo 

vicioso é criado, em que na ausência desse de testemunho, desse “curti sua foto”, o 

sujeito passa pela sensação de não estar vivo. A nosso ver, trata-se de qualidades da 

dependência primitiva e arcaica que aparecem nesta relação com a tecnologia. As i-

magens de alteridade que deveriam estar constituídas tornam-se difusas e massifica-

das. 

Vemos que tanto Coelho Jr. quanto Marcondes Filho vêem a percepção como 

ponto-chave para a constituição tanto da comunicação quanto da alteridade, e que é 

possível questionar aquilo que observamos nas redes digitais, assim como as alterações 

da percepção. 

O pesquisador italiano Mário Perniola, em seu livro Do sentir, alerta que “o 

sentir adquiriu uma dimensão anônima, impessoal, socializada, que exige ser 

recalcada” (1993, p.13). Tal resultado teria sido atingido como uma forma de isentar o 

sujeito de um enorme dispêndio que envolve o sentir, e isso acontece, na opinião dele, 

                                                 
40 Jornal extra 

41 http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=17285#ixzz2JHFsj2Ps – acesso em 10 de a-

gosto de 2012 /// a notícia original: http://metro.co.uk/2011/02/16/you-must-have-1m-facebook-

friends-before-ill-marry-you-man-tells-fiance-639378/  

http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=17285#ixzz2JHFsj2Ps
http://metro.co.uk/2011/02/16/you-must-have-1m-facebook-friends-before-ill-marry-you-man-tells-fiance-639378/
http://metro.co.uk/2011/02/16/you-must-have-1m-facebook-friends-before-ill-marry-you-man-tells-fiance-639378/
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quanto mais nos enchemos daquilo que a “mediacracia” nos manda pensar para não 

sentir. 

Os meios deslocariam os domínios do sentir (sensibilidade e afetividade) da 

interpessoalidade para os aparatos técnicos e impessoais. Causando uma grande 

virada estética, cada vez mais voltada para interesses e necessidades, esta operação 

criaria uma espécie de filtro, em que o sujeito não precisaria mais sentir, pois tudo já 

foi sentido e organizado em um pensamento pronto. 

 

O alheamento do sentir não consiste em delegar noutros o que deveríamos ser 
nós a sentir e muito menos na hipótese de algum modelo respeitável vir ensinar 
o modo como devemos sentir. Se se tratasse simplesmente de um mandar sentir, 
, a estrutura deste não seria alterada: a delegação poderia ser revogada em 
qualquer momento e nós poderíamos voltar a sentir de modo direto. Na 
realidade, hoje ninguém parece disposto a delegar a experiência do já sentido 
noutros: ninguém quer ser excluído da experiência do já sentido! (PERNIOLA, 
1993, p.23) 

 

Ninguém quer ser excluído da experiência do “já sentido”, mas existe a tentati-

va de forçar que a sinalização passe diretamente à comunicação. É esta a estratégia de 

redes como Facebook, que, por meios ardilosos, busca fazer com que o sinal se torne 

informação, ou mesmo comunicação mas não por interesse do próprio sujeito. Mar-

condes Filho (2010) indica que este artificio seria análogo à sedução amorosa, em que 

a atenção é roubada não por aquilo que se estava procurando mas sim por uma arma-

dilha envolvente. 

Pelas manifestações da Net, constatam-se tendências radicais associadas à bai-

xa tolerância, à frustração e também à exigência da presença antisséptica do outro, 

uma tendência visivelmente antissocial, seja pelo isolamento interpessoal mascarado 

pela interação digital, seja pelo tédio causado pelas mesmas imagens e mesmos conte-

údos. 

É quase inevitável constatar um processo de neutralização dos vínculos, ou pe-

lo menos de seu enfraquecimento, sobrevivendo apenas uma vontade, algo quase eté-

reo de experiência. O domínio do desejo ou do sentir abstrato torna-se configurações 

quase generalizadas dos modos de existência, pois, quando compartilhadas, passam 

por um crivo social. Há a espera do “curtir”, do ver e do compensar. Aquilo que se 

espera ver rebatido na tela são representações, imagens e afetos. 
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Caso comunicacional no ciberespaço 
 

A história ocorreu em 199842, o narrador, Cacá, 42 anos, 3 filhos, casamento 

em ruínas, dizia-se um “quase virgem” nos chats.. Em uma madrugada, também atra-

vés de um chat, conheceu uma mulher: 34 anos, 2 filhos, separada. 

Os dois conversaram por mais de três horas, ela deu atenção a algo que nin-

guém notava, seu hobby: o mergulho. Ele, morador de São Paulo, e ela, de Florianó-

polis. Continuaram a se encontrar em uma sala de chat por “encontros marcados”. 

Voltaram a conversar muitas vezes, criando uma rotina, e em dez dias ele se sentia a-

paixonado. 

 

Quanta coisa havíamos discutido logo no primeiro contato, quanta confiança 
tínhamos sentido um no outro para nos abrirmos dessa maneira, comentando 
assuntos que dificilmente comentaríamos com amigos de muitos anos... Ela foi 
a primeira pessoa virtual com quem me abri escancaradamente, sem rodeios, 
sem limites, sem reservas. É verdade que a Internet permite que nos façamos 
passar por aquilo que não somos. Mas não me fiz de herói nem de gostoso e 
nem de protótipo de homem. Simplesmente me abri com ela, me mostrei como 
realmente sou. O anonimato me permitiu que eu tivesse coragem de me soltar 
com uma desconhecida. [...] De uma maneira incrível, esses momentos 
passaram a ser os únicos, em todos o dia, em que eu me sentia feliz. Tendo ao 
meu lado, fisicamente, minha mulher e filhos, eu me sentia só. Ao lado de Tetê, 
virtual, invisível, eu me sentia acompanhado. Uma companheira perfeita, 
compreensiva, carinhosa, que me ouvia e entendia. (p.273-274) 

 

Ao contar para Tetê o que estava sentindo, ela desapareceu sem se despedir ou 

dar explicações. Como diz o narrador: “meu mundo caiu, como cantava a Maysa”. 

Ele procurou por ela em todas as salas mas sem sucesso. Na última noite em que con-

versaram, marcaram um encontro no chat, mas ela nunca mais apareceu. Ele se sepa-

rou meses depois e a experiência com Tetê foi fundamental para essa decisão. Ele se 

lembra dela com certa nostalgia, mesmo sentindo que ela o magoou profundamente, 

mas reconhece que os conselhos, as conversas e os pontos discutidos o fortaleceram 

para a separação. 

Separado, Cacá começou a utilizar sites de encontro e procurar mulheres por 

email, que, para ele, parecia ser “mais objetivo”. A diferença estaria que nos chats “vo-

                                                 
42 História extraída do livro de Alice Sampaio (2002) 
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cê acaba participando de conversas com todo tipo de maluco e é uma coisa imediata, 

sem tempo de pensar, quase que puro reflexo. E sai cada coisa.... Já, no email, o papo 

é mais sensato, refletido: você pode escolher a  maneira como vai dizer o que pensa. 

E, se não gostar da conversa, pode simplesmente deletar a mensagem ou até bloquear 

o endereço” (p.275). 

Ele chegou a se relacionar com uma moça de Ribeirão Preto, mudou-se para lá 

para viver o relacionamento, mas ele não durou mais do que um ano. 

A pensata “Casado infeliz precisa se apaixonar”, feita por Eduardo Ferreira-

Santos, psiquiatra e psicoterapeuta, centrou-se no fato de o narrador ser casado e ter 

tomado a decisão de sair de um casamento falido após a experiência na Internet. O 

interesse por Tetê, conforme Ferreira-Santos, teria ocorrido porque ela é totalmente 

virtual e seria apenas uma figura à qual Cacá se vincularia para poder sair do casa-

mento. O processo de identificação teria se avolumado pela necessidade da fantasia: a 

paixão dá o poder da revolução. 

Mas o psiquiatra levanta ainda outra possibilidade, a da modalidade “serial kil-

ler afetivo”, uma personalidade psicopática, que diz tudo o que o outro queria escutar, 

cria um mundo de fantasia e depois desaparece. Ele sugere que Tetê possa ter sido 

uma invenção completa de uma personalidade como esta. 

 

A internet abriu um caminho ideal para isso que já acontece de fato nas relações 
interpessoais. Sem contar que nas relações da vida real, há um componente da 
comunicação que é ‘paraverbal’, isto é, tudo aquilo que não é verbal: a postura 
do corpo, o tom de voz, a expressão facial. Mesmo assim muitas pessoas se 
recusam a enxergar uma mensagem paraverbal que nitidamente afasta – como 
quando um homem, em um bar, depois de uma boa flertada, para de olhar para 
uma mulher. Não adianta insistir depois que ele já desistiu – e talvez tenha 
desistido até porque ela demorou demais a olhar para ele. O que dizer da 
Internet, então, onde há apenas linguagem verbal? (p.280) 

 

Ele se utilizou daquilo que se formou entre ele e ela como um espaço em que 

foi possível ter experiências, dentre elas a possibilidade de se abrir para alguém. Ela 

não foi idealizada, porque de fato existiu enquanto interação. A separação aconteceu 

não por ele tentar ficar livre para a Tetê, mas para ficar livre para experiências como 

aquela, em que ele pôde ser livre para si mesmo. E isso é tanto verdadeiro, que as ati-
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vidades foram de fato colocadas em prática em sua vida, ele separou-se, experimentou 

outras relações. 

Na pensata, não foi levada em conta a questão comunicacional, em como as 

pessoas podem se alterar, se modificar com relações variadas, desde que estas estejam 

abertas a experiência da alteridade. 

A ilusão vivida por Cacá está no campo do lúdico, pois sua experiência foi tan-

to subjetiva quanto objetiva, ambas as instâncias se mesclaram e deram origem a uma 

outra realidade. Algo se transformou nele, algo efetivamente comunicou. A ilusão 

winnicotiana não é um obstáculo para experimentar a realidade, mas é um meio de 

acesso a ela. Não há verdadeiro ou falso, porque tudo se baseia na realidade comparti-

lhada, o que faz com que essa concepção se forme fora do conceito de princípio de re-

alidade. 

Foi no jogo dentro de uma espécie de espaço transicional, que Cacá pôde se re-

conhecer e avaliar o que pertencia à realidade externa (realidade compartilhada) e o 

que pertencia à interna. Ele conseguiu fortalecer, ou revitalizar, com a interação com 

Tetê, sua vida imaginativa, e isso em grau suficiente para que ele, no “desilusionamen-

to” com o sumiço dela, não deixasse de olhar para sua vida. Assim como um bichinho 

de pelúcia, Tetê funcionou como um objeto transicional, e como tal foi sendo desin-

vestida gradualmente, à medida que se desenvolvem os interesses culturais, mesmo 

que isso ainda pertença a esta área intermediária de experimentação. 
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A figura final: o desamparo humano e a ilusão: as benga-
las da cibercultura 

 

Vimos que a desterritorialização é uma das dimensões da virtualização, isso 

porque lugares surgem independentes de espaços físicos. O virtual não ocupa nenhum 

lugar, mas gera efeitos reais. A trama dos vínculos e da sociabilidade é que gera signi-

ficados suficientes para que esta “camada existencial” torne-se um lugar. 

O lugar, a princípio, pode ser entendido como o que se forma a partir o senti-

mento de pertença. E com a Internet e sua virtualidade específica, este sentimento é 

amplificado, ampliado. No entanto, o espaço é esvaziado, pois as produções de senti-

do ficam prejudicadas como vimos no Segundo Ponto Nodal. Ao dar mais atenção à 

técnica esvaziaríamos a capacidade de perceber e sentir. 

Utilizaremos a questão do desamparo para termos algumas pistas entre o que 

leva o sujeito a compartilhar a sua vida, o que o faz permanecer compartilhando, e 

que tipo de consequências isso pode trazer. 

Para Freud (1930), o desamparo está ligado à ausência de defesa para lidar com 

angústias que nos invadem; estas teriam como origem o mundo externo em suas situa-

ções que não podemos controlar, o sofrimento decorrente da alteridade ferindo os nos-

sos desejos e o declínio do nosso corpo. 

As três fontes de angústia e desamparo já foram encontradas no decorrer deste 

trabalho como motivadores do habitar no ciberespaço, exposição na rede, dependên-

ciacom a Internet. 

Na questão dos vínculos, o trabalho deve seguir, por um lado,  com o paralelo 

do que seria uma teoria psicofilosófica e, por outro, com o paralelo dos sociólogos. 

Giddens inicia seu livro A transformação da intimidade não apenas falando sobre sexo, o 

grande tema do livro, mas de como as relações foram se transformando pelo primado 

do amor primeiramente. O que ele chama de “ethos do amor romântico” teve um du-

plo impacto sobre as mulheres, colocando-as em “casa” como seu lugar e atando um 

compromisso ativo e radical com o “machismo”. Dessa forma, o amor romântico, na 

visão de Giddens, passa a pressupor a “possibilidade de estabelecer um vínculo emo-
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cional durável com o outro, tendo-se como base as qualidades intrínsecas desse pró-

prio vínculo.” (IDEM, p.10).  

Ao abordar o amor romântico dessa forma, Giddens oferece uma base crítica 

para pensar a fuga das relações amorosas propriamente ditas. Mas, dando prossegui-

mento a Giddens, ao perceber a “queda” do amor romântico, outra coisa coloca-se em 

seu lugar: a “sexualidade plástica”. Essa sexualidade será o emancipador explícito no 

relacionamento puro. A sexualidade para Giddens funciona como um aspecto maleá-

vel do “eu”, um ponto de conexão primário entre o corpo, a autoidentidade e as nor-

mas sociais. (IDEM, p.25). 

Tanto Bauman quanto Giddens percebem que, na mudança das relações sexu-

ais, interfere-se diretamente na formação de vínculo. Bauman  ironiza esse fato, falan-

do de  uma espécie de fast-food amoroso. Giddens já o pontua com a noção de intimi-

dade, que  seria a democratização do domínio interpessoal. “A intimidade pode ser 

opressiva, e isso pode realmente ocorrer se ela for encarada como uma exigência de 

relação emocional constante. No entanto, se considerada como uma negociação tran-

sicional de vínculos pessoais, estabelecida por iguais, ela surge sob uma luz comple-

tamente diferente.” (p.11).  

O que um e o outro explicitam é que os vínculos se tornam transitórios exata-

mente para não se tornarem vínculos. O sujeito não deseja mudanças, não deseja ser 

transformado. Guattari fala de uma lógica do solteiro (celibatus), daquele que se faz e 

alimenta uma lógica sabotando todas as suas relações para permanecer só.  

O vínculo passa a ser concebido como uma maneira de se submeter à uma lógi-

ca de dominação dos gêneros. Foucault, em A história da sexualidade, principalmente 

no capítulo sobre casamento, esmiúça essas relações. A invenção da sexualidade é o 

prazer em textos, manuais e estudos. A invenção foi parte de alguns processos distin-

tos envolvidos na formação e consolidação das instituições sociais modernas.  

Ao dar prosseguimento à lógica de Foucault, percebe-se como essa lógica está 

arraigada no pensamento das pessoas que se utilizam da Internet para se relacionar. 

E se há o desejo de avançar, deve-se aceitar as palavras de Giddens: “É difícil, 

senão, impossível, compreender estas questões se permanecemos na posição teórica 
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geral desenvolvida por Foucault, em que as únicas forças impulsionadoras são o po-

der, o discurso e o corpo.” (p.33).  

Concorda-se com Giddens, porque há mais questões a serem levantadas e criti-

cadas. Como será desenvolvida futuramente neste capítulo, com a leitura de livros pu-

blicados com relatos de experiências na Internet e de uma consultora de relacionamen-

tos oline será possível perceber que, além de pensar sobre os estados de relação, há de 

se estudar sobre os vínculos de maneira mais aprofundada. Isto é, utilizando-se a psi-

cologia propriamente dita para que se possa ter um horizonte reflexivo da produção do 

sujeito dentro deste contexto e tentar avançar naquilo que já foi publicado sobre a teo-

ria dos vínculos.  

Se em nossa vida cotidiana e interpessoal emitimos sinais esperando 

(in)conscientemente a ocorrência do Acontecimento comunicacional, o que acontece 

na virtualidade tecnológica, em que a sinalização é imperativa e o fluxo de troca de 

informações é frenético? O que se questiona é se há comunicação na rede, pois o que 

parecia ser apenas um aprimoramento de técnicas estaria trazendo a deturpação na 

constituição da comunicação e pervertendo a construção da sociabilidade. 

Para esta finalização, a proposta  é centralizar o olhar sobre a descrição da so-

ciabilidade. Para haver sociabilidade deve haver disponibilidade, assim como para a 

comunicação. A disposição para a sociabilidade seria a disponibilidade para vínculos e 

trocas, isto é, uma disposição, também, para a comunicação, para a relação com o ou-

tro. 

A sociabilidade também tem níveis e possibilidades. Socializar-se não é apenas 

trocar palavras, mas, como a própria palavra sugere, é divisão, é compartilhamento, 

por isso, estabelecimento de vínculos. Portanto, não é a troca de palavras que fará um 

sujeito sociável ou não. Como também não é pela quantidade de informações que se 

“posta” que um sujeito se tornará comunicativo ou aberto para as relações. 

O vínculo é o que a sociabilidade necessita para se relacionar com a questão da 

identidade, a saber, com a identidade do pertencimento e de compartilhamento de re-

gistros de afetos e de subjetividades. Não basta a troca de informações sobre si mesmo, 

é preciso também observar a esfera íntima, a privada e a social. 
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As esferas abaixo correspondem à relação dos limites entre o dentro e o fora, 

ou seja, os limites da imagem inconsciente do corpo individual (instâncias íntima e 

privada) e do corpo psíquico-social (instância social). Disposto em um diagrama, um 

indivíduo seria mais ou menos assim: 

 

( 

Se vimos que o vínculo depende destas três instâncias, assim como a comuni-

cação depende dos três níveis, a comunicação interpessoal mediada pela tecnologia 

seria uma comunicação entre aspas. Isso porque as redes tecnológicas pervertem a or-

dem de dentro e de fora das instâncias da sociabilidade e alimentam uma ilusão de i-

dentificação e pertencimento. 

 

Atraindo 1 trilhão de visitas por mês, e agora tendo mais usuários ativos que 
toda a população da Europa e da Rússia, o Facebook é aonde vamos para 
revelar tudo sobre nós mesmos. (KEEN, 2012, p.36) 

 

Julian Assange, o criador do site Wikileaks, diz que o Facebook é a maior arma 

de espionagem e sequer foi desenvolvida pelo governo. Inclusive a CIA (serviço de in-

teligência americano) tem um departamento, o Centro de Fontes Abertas, em que uma 

equipe vigia milhares de contas de Twitter e Facebook em busca de informações. 

A exposição e a necessidade de contar são planejadas pelos “arquitetos da 

transparência digital”: “estão se tornando a estrutura central para o que se chamou de 

“tons de discar” da experiência social onipresente de amanhã, conectando pessoas por 

meio de uma tecnologia móvel cada vez mais invisível que sempre estará com elas. A 
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conectividade irá ser a eletricidade da era social – tão onipresente e poderosa que a-

meaça se tornar o sistema operacional de todo século XXI.” (KEEN, 2012, p. 38) 

A preservação de certa identidade é implodida. Tudo se tornou social, compar-

tilhado. O uso de nicknames, no máximo, é transformado em sua extensão no twitter. 

Na era da transparência radical, quem não mostra tudo é porque tem algo a esconder. 

E isso não é visto de forma positiva. O exercício de várias formas de ser, os avatares, 

dá lugar a uma transposição: o que se é online adquire mais relevância. 

A plataforma Facebook, em janeiro de 2013, exigiu a exclusão do sobrenome 

“Guarani-Kaiowá” de todos os perfis. A pessoa só poderia voltar a utilizar sua conta, 

após a retirada do sobrenome “falso”. 

 

 

Figure 18 - Mensagem dada pelo Facebook para a troca do sobrenome 

 

A troca do sobrenome por Guarani-Kaiowá43 foi um movimento de protesto 

contra a remoção de uma tribo de índios por ordem de despejo. A tribo ameaçou  sui-

cídio coletivo através de plataformas de compartilhamento (Facebook e Twitter) e a 

                                                 
43 Para saber mais sobre o caso, recomenda-se a leitura “Sobrenome Guarani Kaiwoá” - 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/11/sobrenome-guarani-kaiowa.html  

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/11/sobrenome-guarani-kaiowa.html
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forma de manifestação encontrada em sua reverberação foi de troca do sobrenome pe-

los usuários do Facebook. O movimento teve um grande número de adesão o que foi 

considerado e os índios não foram removidos. 

No entanto, o Facebook, depois de três meses da manifestação, bloqueou todos 

os usuários que não estivessem com seu “nome verdadeiro”. Usaram como justificati-

va principal as regras de uso: “O Facebook é uma comunidade na qual as pessoas usam 

suas identidades verdadeiras.” Há ainda uma lista do que é permitido utilizar no no-

me. A declaração dada pelo escritório brasileiro é de que isso"é fundamentado na cul-

tura da identidade real, e usar nomes falsos significa violar nossos termos. É graças a 

essa regra que podemos garantir um ambiente mais seguro.”44 

 

 

Figure 19 - Políticas de uso do Facebook em relação a nome 

 

Wolton (2000) alerta sobre o paradoxo da progressão tecnológica em que se li-

gar a outro se tornou tão fácil que a comunicação foi deixada de lado. Ouvir o outro 

não interessa, entender o que o outro conta e é diferente de mim, aquilo que devo res-

                                                 
44http://tecnologia.terra.com.br/internet/facebook-impede-uso-de-guarani-kaiowa-como-

sobrenome,570f65f89fa2c310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html – Acesso 11 de janeiro de 2013 

http://tecnologia.terra.com.br/internet/facebook-impede-uso-de-guarani-kaiowa-como-sobrenome,570f65f89fa2c310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://tecnologia.terra.com.br/internet/facebook-impede-uso-de-guarani-kaiowa-como-sobrenome,570f65f89fa2c310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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peitar em sua alteridade é difícil, estamos mais interessados no que temos a dizer. Não 

há como existir comunicação sem uma cultura em comum. 

 

C'est le paradoxe du progrés techique: autrefois, communiquer était techniquement si 
difficile et prenait tellement de temps que chacun faisait un effort pour se comprende. 
Aujourd'hui, c'est l'inverse. Se brancher les uns sur les autres devient si facile que la 
communication bute sur sa principale limite: la volonté réele de se comprendre, la prise en 
compte du fait que l'autre est différent de moi et que je dois le respecter dans son altérité. 
Écouter l'autre, c'est difficile: on est plus intéressé par ce que l'on a à dire. C'est pour cela 
qu'il n'y a pas de communication sans culture commune. (IDEM, p.17) 

 

Wolton pensa em uma solidão interativa que dificulta o estabelecimento de 

contato com o outro. O sujeito impõe-se a estar sempre conectado, mas isso não im-

plica a resposta do outro, na disponibilidade do outro para este “eu”. Sendo assim, 

para este autor é necessário distinguir o progresso tecnológico do progresso da comu-

nicação humana. Não é por transmitir informações de maneira mais veloz que iremos 

comunicar melhor. A pressão social da troca não indica comunicação. Mas também 

não depende da performance técnica, mas das relações com o outro. 

O humano passa a ser híbrido como os semideuses da mitologia. Hércules, 

Aquiles, Deon: cada um com poderes especiais, mas com pontos fracos que ainda re-

fletiam o humano que havia neles. Ao se misturar com a tecnologia, aquilo que pare-

cia ser a possibilidade de fortalecimento, o afastamento do olhar do outro, da aspereza 

da alteridade, encontra-se duramente refletido na tela  com seu ideal de “eu”. A ambi-

valência sentida pelo alívio e vazio da suspensão da culpa, da morte, da ordem, das 

regras repressivas do cotidiano é aumentada em relação ao que cobra uma perfeição 

em sua imagem, pois, sem os parâmetros de cobrança, o sujeito fica  desamparado e 

busca fixação na primeira imagem primária (primitiva) que lhe possa devolver algum 

sentido. 

Safra45 (2000) pontua a importância de alguns pontos para a subjetividade e 

como que devemos estar atentos do ponto de vista histórico para as transformações 

sofridas tanto em termos de grupo quanto de indivíduo. Devemos observar naquilo 

                                                 
45 SAFRA, G. . Uma nova modalidade psicopatológica na pós-modernidade: os espectrais. Psyche (São 

Paulo), São Paulo, v. IV, n. 6, p. 45-51, 2000 
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que a cultura se organiza ou se fragmenta, no que constitui as novas formas de sofri-

mento e de subjetivação. 

O psicanalista nos diz a importância da busca pela relação humana, pelos regis-

tros éticos, que na visão dele estão em declínio na existência das pessoas. A busca pela 

singularização do sujeito em que se possa manter a interação com a família e seus an-

cestrais é este um dos principais motivos que tem levado as pessoas à terapia. 

E esta incompatibilidade para Safra (2000) viria da cultura da individualidade, 

que massifica a singularidade fazendo com o que o sujeito rompa com as suas tradi-

ções e com os elementos originários que fazem dele uma pessoa. A visibilidade não 

daria espaço para o sujeito se subjetivar, ou seja,  “a ética fundante do ser foi invadida 

e esgarçada.” (p.50) 

Assim como para o Safra, Zygmund Bauman (2001) faz argumentações seme-

lhantes, em que vê as condições de existência e as consequências de suas escolhas te-

rem empurrado o sujeito cada vez mais para o processo de individualização. 

 

O processo de individualização, que afeta da mesma forma as ‘condições’ e as 
narrativas de vida, precisa de duas pernas para avançar: os poderes que estabele-
cem o alcance das opções e separam as escolhas realistas dos castelos de areia 
devem ser estabelecidos no universo das ‘condições’, enquanto as historias de 
vida devem se restringir a ir e vir entre as opções disponíveis.”(Idem, 2001, p. 
15) 

 

Bauman em A sociedade individualizada, lança o seguinte desafio: “Foi sugerido 

que separar significados e fórmulas devidas em ‘certo’ e ‘errados’ é uma tarefa ousada 

e destinada a fracassar. Isso não significa, porém, que todos os significados de vida em 

oferta têm o mesmo valor; uma vez que nenhum deles atinge o alvo com exatidão, 

não se pode depreender que todos os alvos pela mesma margem” (IDEM, p.11) 

Bauman fala sobre o viver em sociedade como algo que nos impulsiona a com-

partilhar, isto quer dizer, estar em sociedade é compartilhar e seria esta a chave da fe-

licidade. Felicidade, este conceito tão moderno e angustiante, é visto por Bauman co-

mo “o veneno do absurdo, pelo costume, o hábito e a rotina, do ferrão da finalidade 

da vida”. Isto é, a finalidade da vida é ser feliz e isso só pode ser atrapalhado pela fina-

lidade da própria. 
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Já, para Safra (2000), a realização pessoal estaria alojada em dois aspectos: o 

singular e o coletivo. Na ausência de um dos polos haveria um sofrimento e uma ex-

periência de não realização do self. Em suma, tudo é construído na relação com o 

meio, o ambiente. 

O ambiente enquanto condição não-objetal é possibilitador de objetos, é o fun-

damento de outra condição de distinção entre relação com o objeto e a relação com o 

objeto. Trata-se do abandono da relação sujeito-objeto que está embutida na teoria das 

pulsões freudianas, assim como nas identificações. 

Bauman (2005) assinala que sofremos várias desilusões com o mundo (sentido 

amplo e existencialista), derretendo os valores sólidos da modernidade e liquefazendo 

os padrões de dependência e interação. A mudança da condição humana, vista pelo 

sociólogo polonês, torna os conceitos, que até então nos guiaram, mortos-vivos, zum-

bis. As condições de existência como esta são provocadas por uma “economia de 

transcendência da morte” em que se gerenciam (se fornece e se distribuem) substitutos 

para recursos notoriamente ausentes. 

Se o ponto inicial da tecnologia foi facilitar a vida e assim proporcionar quali-

dade, essa meta continua valendo, e agora com  um “plus”. Ela não só atravessa as 

barreiras geográficas, mas também pretende auxiliar nas relações humanas, isso quan-

do não chega a substituir o espaço de sociabilização. 

O ciberespaço possibilita ao sujeito uma habilidade em alimentar a ilusão do 

idealizado somada ao desejo da superação do “eu”, do corpo. Tal fato só seria possí-

vel pela negação do corpo, ampliando-o pelo virtual, este entendido muitas vezes co-

mo algo atribuído pela tecnologia. Ao negar o corpo, negam-se os limites, o que se faz 

refletir na forma como se estabelece o engrendramento entre a subjetividade e as re-

gras, na maneira como se assentam as referências do sujeito. 

Ao notar o ausente, inicia-se, no raciocínio de Bauman, uma inventividade da 

cultura, “cujo negócio principal é fornecer variantes de estratégias de transcendência 

sempre novas, não testadas e não desacreditadas, além de ressuscitar, mais uma vez, a 

confiança na busca em andamento.” (IDEM, p.10). 

 

O comércio de significação da vida é o mais competitivo dos mercados, mas 
como não parece provável que a ‘utilidade marginal’ das mercadorias em oferta 
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um dia diminua, a demanda que impulsiona o fornecimento competitivo não 
parece que um dia irá secar. (IDEM, p. 11). 

 
A partir desta afirmação de Bauman, pode-se ver em como cair em defesa de 

qualquer uma das posições radicais – ame ou odeie – seria exatamente entrar neste 

“comércio de significação de vida”. E o objetivo não é este, pelo menos neste momen-

to, e sim, problematizar este “comércio de significação de vida”. E mais ainda, pensar 

na significação de vida a partir das tecnologias de comunicação. 

Por isso, ao reconhecer que os princípios que regulam eordenam as regras soci-

ais (tabus46) se modificaram, entende-se que a cultura também se modificou. Isto é, 

subjetividade e regras são engendrados nas instituições como o Estado, a Família e a 

Escola, que servem também como um lugar de amparo importante (totens) de referên-

cia. 

 

O processo de individualização, que afeta da mesma forma as ‘condições’ e as 
narrativas de vida, precisa de duas pernas para avançar: os poderes que 
estabelecem o alcance das opções e separam as escolhas realistas dos castelos de 
areia devem ser estabelecidos no universo das ‘condições’, enquanto as histórias 
de vida devem se restringir a ir e vir entre as opções disponíveis. (Idem, 2001, p. 
15) 

 

Começamos a perceber pela ótica de Bauman a seguinte proposição: o que re-

gula e ordena é o processo de individualização, este que empurra o sujeito a uma soli-

dão escolhida. A individualização não deixa de ser um tabu, não regido pela religião, 

certamente, mas por uma espécie de falso princípio de sobrevivência, misturada a um 

culto pela tecnologia, a chamada tirania do upgrade. (SIBILIA, 2004). 

O mesmo princípio de sobrevivência também inclui a vida em sociedade, ainda 

que esbarre com o coletivo, assim como as regras. O sujeito necessita de tabus para 

que sua existência tenha sentido, para que haja produção de realidade e sensação de 

transcendência, visão essa que segue tanto  Lévi-Strauss (1975) quanto Freud (1913). 

Mas o modo de fazer essas regras se modificou, porque a cultura não é mais a das tri-

bos e comunidades, mesmo que sociólogos da atualidade, como o sociólogo francês 

Michel Mafesoli, afirmem o contrário. 
                                                 

46 Em “Totem e Tabu” (1913), Freud via o tabu como uma ilusão, uma espécie de válvula dos apetites 
humanos e de escudo diante dos sofrimentos e da crueldade do destino. Uma ilusão não era necessari-
amente falsa ou em flagrante contradição com a realidade, porque há uma ligação entre o ritual e a sen-
sação de bem-estar, de estabilidade. 
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Bauman esclarece que devemos observar as coisas para além dos processos psí-

quicos. Devemos ver o que o mercado tecnológico tenta vender como liberdade, vin-

culando-a ao consumo e ao discurso persuasivo do parcelamento do sujeito em pseu-

doidentidades (avatar). A mesma liberdade é usada como a grande contribuição da 

Internet, a liberdade para as utopias, mas isso tem um preço. E o preço é a eterna bus-

ca pelo aperfeiçoamento tecnológico, o aprisionamento dos corpos nesta trama em 

que a atenção do internauta é capturada e a vida passa a ser online. 

O fracionamento do sujeito e da comunicação é o reflexo do esvaziamento da 

intersubjetividade, da incomunicabilidade com o Outro, o que pode ser compreendido 

pelas redes de relação que existem entre o sujeito e o espelhamento tecnológico, isto é, 

a tecnologia de comunicação atuando como o Outro que reflete, distingue, identifica e 

que formata o ideal de “eu”. 

Pretende-se aqui circundar esta formação do “eu” e questionar as mudanças 

subjetivas sofridas no estabelecimento dos vínculos com o Outro, com a realidade (al-

teridade) e com a formação do ideal de “eu”, norteados pela formação das imagens. 

Segundo Parente (1999), o problema está na imagem sem referencial social, no simu-

lacro como desaparecimento da realidade, nesta encenação da ficção como ficção: o 

sujeito refletindo a si mesmo, assim como Narciso, na repetição do clichê. É a imagem 

fática que se impõe ao olhar, à atenção; não há uma imagem potente, mas a de um 

clichê que tenta se inscrever como um desdobramento. É essa imagem fática que in-

verte radicalmente a lógica de visibilidade e de constituição de objeto. É a automação 

da percepção, a delegação de realidade objetiva, de uma percepção sintética à máqui-

na : fusão/confusão relativista do factual e do virtual,  proeminência do efeito do real 

sobre um princípio de realidade que já se encontra bastante questionado em outros 

campos, sobretudo na física.  

O que se percebe é a desreificação47 do real, uma falta de percepção de si, em 

que o real e as imagens mediáticas se fundem para reforçar a fantasia. O Outro é des-

locado do seu lugar de prova de realidade, foge da confrontação da castração, do limi-

te, da impossibilidade de seguir adiante com o prazer. 

                                                 
47 A não-distância entre o “eu” e o objeto: não há uma designação de identidade porque os tabus não 
são mais construídos socialmente. 
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Foge-se porque a frustração equivaleria a uma perda, a uma cisão do narcisis-

mo, a uma tomada de posição e a uma reorganização interna. O caminho mais fácil e 

com menos desprazer é o da fixação e da repetição sistemática de conteúdos dos falsos 

espelhos – as imagens mediáticas trariam o conforto de aplacar este vazio existencial, 

em que o sujeito nega o Outro para manter a formatação de um ideal de “eu” que ja-

mais alcançará. 

O sujeito não contempla, não vivencia, não se permite refletir pelo Outro, acei-

tando reconhecer-se nas imagens refletidas pelo espelho fosco da sociedade do espetá-

culo48. Assim, cada vez menos compreende sua existência e seu próprio desejo. 

Como explicita Wolton (2000): “Nous entrons donc dans une confrontation peut-être 

brutale entre le rêve d’emancipation des internautes et la réalite d’un systéme qui vise, pour 

l’essentiel, à transformer ces mêmes internautes en acheteurs”. (p.45) Ou seja, os internautas 

tornam-se compradores de identidades libertárias da sua vida offline, em nossa visão. 

 

Mais découvrons le fonctionnement d’Internet: 1. La liberté individuelle se trouve 
particuliérement valorisée dans la société moderne. 2. Le marché prend appui sur cette 
aspiration centrale qu’il transforme en autant de  potentialités économiques. 3. Les 
systéme tecnique adapte les produits à l’individu, réalisant ainsi des marchés en ligne. 
(WOLTON, 2000, p.47)  

 

A dominação da tecnologia sobre a vida social através do espetáculo acarretou 

uma mudança do “ser” para o “ter” e agora do “ter” para o “parecer”. Pode-se enten-

der que essas passagens são como novas camadas de existências e que foram inaugu-

radas e reforçadas com essas redes artificiais tecnossociais. 

O que se percebe com o tecnototemismo é o seguinte: com o “virtual”, conjectu-

ra-se que o sujeito passa a se referir mais ao que aparenta ser. O parcelamento subjeti-

vo acontece de maneira vertical, na ânsia de alcançar uma transcendência que não 

consegue na realidade objetiva ou mesmo em sua própria idealização, o que represen-

ta a possibilidade do aparentar e o de ser confundido, amalgamado: é o reino das apa-

rências. 

                                                 
48 “A sociedade do espetáculo” de Guy Debord. Julga-se a tese 4 a mais relevante para a definição de 
sociedade do espetáculo: “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 
pessoas mediadas por imagens.” (1997, p. 14). 
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A tecnologia promove uma ilusão de muitas formas. Por uma imersão na reali-

dade virtual, levantam-se oposições de interesse moral, como a fascinação pelo “sexo 

virtual” e “teledildonics”. Por trás desse interesse na tecnologia “suja”, há um interes-

se maior e mais intrigante em desvanecer os limites entre o fato e a fantasia. Qual a 

consequência dessa degradação? Como o espetáculo, ela tem a tendência de fazer ver 

o mundo, de modo a que não podemos tocá-lo diretamente, sendo a visão o seu senti-

do privilegiado. A tecnologia recria o mundo por intermédio do simulacro.  que pro-

voca essa alteração na constituição do totem (lugar seguro), antes concebido como o 

lar, o corpo, difere desse devir atual da busca de um paraíso artificial, vivenciado exa-

tamente no “entre” realidade e fantasia. O paraíso tecnoartificial, isto é, o tecnototemis-

mo, criado pela virtualidade artificial da máquina, torna-se o lugar seguro, que engloba 

o “eu”, o indivíduo, a solidão, e não mais a religião, o grupo, as práticas coletivas, o 

Outro, quer dizer, as alteridades. 

O espetáculo conceituado por Debord separa o mundo em representações, pro-

duz sua unificação por meio das imagens construídas não mais na inter-relação, mas 

na mediação da própria imagem ou de uma imagem presumida e idealizada com esse 

mundo. Em suma, o que era vivido diretamente agora é considerado representação. 

Como ocorre esse fenômeno? A realidade é considerada parcialmente porque é toma-

da por imagens que se destacam da vida e formam um pseudo-mundo à parte, um 

mundo de contemplação, o platônico. 

 

Questão dos vínculos 
 

A perversão atual seria não apenas o ato de transformar aquilo que é interno (o 

íntimo e o privado) em externo, como é o caso de posts relatando o cotidiano, os pen-

samentos, os desejos (plano íntimo) do sujeito, mas também o uso das fotos que ex-

pressam o seu cotidiano, a sua privacidade (plano privado). É a necessidade da expo-

sição, em que “os medias contribuem para a criação de um imaginário a que se pode-

ria chamar de mundialização dos afetos.” (MOURÃO, 2002, p. 76). 

Inversamente, o encontro cara a cara, interpessoal, começa a sofrer dificulda-

des e ser evitado por parte do sujeito. Não se trata apenas dos problemas da moderni-
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dade: falta de tempo, trabalho, trânsito. Há, além disso, um componente de reserva de 

ilusão, de manter a imagem idealizada, nem tanto do Outro, mas de si mesmo. O su-

jeito, ao expor as suas esferas mais profundas, perde a noção das suas instâncias. Um 

exemplo cinematográfico seria filme Nome próprio (Diretor, data). Não cabe aqui fazer 

uma análise fílmica, mas apenas ressaltar que a personagem Camila vive para o ato de 

escrever em seu blog, não se importando com o que é ali exposto. Suas relações sempre 

tinham um quê de caóticas e agressivas, e ela sempre se dedicava mais àqueles que a 

“acolhiam” no espaço da virtualidade. 

Assim, fica explícito um novo problema em relação à sociabilidade: o da radi-

calidade das relações. O sujeito encontra-se na dialética entre o “não estar de maneira 

alguma só” e o “não tolerar o outro”. Nessa tensão, as redes tornaram-se um alívio. 

Por um lado, elas resolveriam o problema da solidão, o do não ficar só, por m eio de 

suas plataformas de contato; por outro, a questão da tolerância com o outro. A pre-

sença do outro tornar-se-ia antisséptica e livre de tensões (frustrações), tudo transcor-

rendo dentro da vontade imperiosa do “eu”. Isso é mais evidente nas redes-

formulários, mas ainda presente nas redes instantâneas. Ou seja, nas redes-

formulários, as imagens estão congeladas, há um trabalho de edição das informações e 

do que se quer sinalizar. “Eu decido como quero ser, evito o erro”, “Eu decido como 

responder a quem fala comigo”, depois de uma pausa, como, também, pode-se ignorar 

o que o outro disse. Pode-se “matar” o outro em sua vida virtual. Deleta-se. Anula-se. 

Nas redes instantâneas, se o assunto não agradar, se o tema não for interessante, fe-

cha-se a janela sem grandes consequências.  

Se o outro começa a me angustiar, eu fecho a janela, interrompo o processo de 

troca, atitude que, no face a face, me traria certas dificuldades. O que se evita é o olhar 

do outro, ver sua face, o instante do contato não-verbal, corporal, essa instância do 

incerto que atualiza e contesta o “eu”. 

A suposta comunicabilidade nas redes eletrônicas é suportada por uma expe-
riência segura: não há um olhar sobre mim que me põe em xeque, pronto a 
perceber qualquer reação do meu corpo. É me dado tempo para recriar essa 
frase que se impõe diante de mim – e se há o olhar da câmera a me incomo-
dar, basta uma tecla. Um espaço de jogo? Basta seguir as regras para manter 
graus elevados de envolvimento e entretenimento, preservando certo cotidia-
no deixado em suspenso. Posso ferir esse avatar diante de mim com palavras, 
gestos. Afinal, é imenso o meu grau de controle sobre sua interferência no 
meu monitor. (LIESEN, 2010, p. 221) 
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Para ilustrar o que está sendo dito, eis uma síntese do estudo de Maurício Lie-

sen (2010) sobre a plataforma de encontros aleatórios, o Chatroulette, programado no 

final de 2009 por Andrey Ternovskiy. A plataforma baseia-se na escolha de um país. Daí 

em diante, tudo torna-se aleatório. Qualquer participante pode iniciar um videochat a partir 

de um sorteio. No entanto, o que Liesen percebe é que mesmo nesse jogo, supostamente 

“arriscado” em termos comunicacionais, a sujeito ainda está seguro. O mundo lúdico desse 

jogo ainda é elaborado segundo regras e controles próprios do sujeito. A experimentação 

pode terminar em um clique, assim como em um laboratório. As janelinhas tornam-se cai-

xas de Skinner virtuais. Se o ratinho não faz o que se deseja, clica-se nele. 

 

Fé cega nos potenciais comunicativos das redes eletrônicas: todos escrevem, 
falam de si, mandam mensagens e selecionam. Quantos comunicam? A pos-
sibilidade de se desestabilizar a partir do encontro com o outro diminui. Sou 
eu quem seleciono o que me agrada: isolamento e solidão. A tragédia da im-
possibilidade de comunicar se anuncia a cada impossibilidade de desconexão, 
a cada esvanecimento da alteridade a partir de um clique. Os avatares são 
projeções do Mesmo, não são um rosto. (MARCONDES FILHO, 2009). O 
outro com quem “teclo” é o espelho de “mim”. É uma possibilidade de tempo 
morto, de sexo, de possibilidades. Processo de progressiva incomunicabilida-
de que assistimos ao seu paroxismo com o site de encontros aleatórios Cha-
troulette. (LIESEN, 2009, p. 217) 

 

Percebe-se como a afiliação, ou seja, a criação dos vínculos está prejudicada. 

O sujeito procura se vincular criando identificações para solucionar sua solidão e um 

prazer imediato e perfeito. Não pode haver chateação, é a tirania da felicidade e do 

gozo. 

Nessas plataformas, o sujeito encontra consolo para sua solidão em uma iden-

tificação inteligível e fugaz, isto é, naquilo que ele pode ver e pensar a respeito. Naqui-

lo que ele, tomado de certa “racionalidade”, pode analisar e saber se gosta ou não, se a 

pessoa o agrada fisicamente, se as músicas colocadas são de seu gosto. É a segurança 

que o relacionamento asséptico oferece. Puro engano, pois o sujeito não é apenas a-

companhado, mas também acompanha. É a ilusão da distância do outro que ressalta-

ria aquilo que é inaudível no cotidiano. Torna-se algo ainda mais angustiante, pois, ao 

acompanhar o perfil, é possível ver o que o outro está ou não fazendo, criando-se as-

sim uma fixação por acompanhar a vida alheia. 
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Com a distância e as idealizações ninguém mostra suas imperfeições, nem 

mesmo o sujeito. E o estímulo a essas perversidades é aceito e replicado na abertura de 

sua intimidade, em seu perfil e nas páginas de “relacionamento”. O que se evidencia é 

o jogo feito com a confiabilidade do formulário e naquilo que o sujeito começa a acre-

ditar, seja na construção que ele faz dele próprio, seja na construção que ele vê do ou-

tro. 

O processo de sociabilidade está diretamente ligado ao processo civilizatório, 

como foi visto na discussão da questão narcísica. Ambos são figuras passíveis de ra-

cionalização, isto é, elementos [sinais] que podem ser compreendidos por qualquer 

um. Para tanto, é necessário “perder algo” para entrar nesse processo hegemônico 

chamado sociedade, e este algo é o desejo. Ele tem que ser barrado, ele tem que se 

tornar algo socialmente aceitável. 

No entanto, nos perfis, percebe-se que este “perder algo” torna-se “ganhar al-

go”. O que antes era privado e íntimo do sujeito torna-se agora coisa pública. Ganha-

se a possibilidade de transmutação contínua sem se passar pelo sofrimento do corpo. 

Desta forma, a possibilidade do pertencer torna-se ilusória. O mal-estar da angústia da 

incerteza da aceitação é substituído pelo bem-estar e pela segurança do narcisismo. O 

outro não me atinge, apenas reflete para mim a imagem que eu quero idealizar. A tela 

do computador é o espelho do Narciso, e a ninfa Eco torna-se o mesmo que as redes 

sociais, que apenas ecoam esta paixão por Narciso. 

Isso é tanto verdadeiro que na própria definição de interação, utilizada por 

uma das correntes vigentes, o conceito baseia-se na troca quantitativa e não qualitativa 

das mensagens: 

A interação é, portanto, aquela ação que tem um reflexo comunicativo entre 
indivíduos e seus pares, como reflexo social. Os autores entendem que a 
interação, pois, tem sempre um caráter social perene e diretamente relacionado 
ao processo comunicativo. [...] Estudar a interação social compreende, deste 
modo, estudar a comunicação entre os atores. Estudar as relações entre suas 
trocas de mensagens e o sentido das mesmas, estudar as trocas sociais 
dependem, essencialmente, das trocas comunicativas. (RECUERO, p. 31, 2009) 

 

O que é replicado na rede, em explosões de sinais, são reflexos (representação), 

não imagens. Os sinais são para o ego e não para o alter. Sem o olhar do Outro, o 

“eu” se perde, procura uma forma e uma fôrma. A imagem do “eu” não se constitui, 
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continua estilhaçada como uma ferida narcísica. Ferida que faz com que o sujeito não 

aceite o Outro, não aceite um tempo que seja diferente do seu próprio. Ele paralisa-se 

e paralisa o Outro para impedir qualquer incerteza. Corre-se, assim, o perigo de a i-

magem desse sujeito se congelar e se tornar uma representação, um falso self. 

Os sujeitos unem-se em torno de algo comum, e esse algo é o aparecer, que a-

caba por definir o que é publicamente valioso, bem como os modos pelos quais se in-

tegra e se distingue o sujeito na sociedade. É a ampliação de expectativas e até certo 

ponto uma nova maneira de ser. Sendo assim, as visões de comunicação e sociabilida-

de devem levar em consideração essas mudanças na subjetividade configurada pela 

tecnologia, mudanças sinalizadoras de que o sujeito depende daquilo que possui ou 

daquilo que pode possuir. 

Assim, na fragmentação do sujeito sem o Outro (a alteridade), sem a comuni-

cação, o que resta são esses pequenos pacotes consumíveis de informação, que criam 

pequenas pseudoalteridades que o vinculam aparentemente à sociedade. Tal forma de 

vinculação coloca o sujeito como representação, “coisificado” nas relações, nos afetos, 

dando espaço a um vazio existencial. 

O sistema vinculativo antes dado pela diferença e pela dialética eu/Outro, ago-

ra se faz presente na fragmentação, na segmentação das várias identidades desempe-

nhadas pelo sujeito, isto é, por uma falsa identificação em que participam as relações 

sociais e as representações de alteridade. 

Essas questões remetem diretamente ao fato de como a individualidade deu 

forma às ações e como os vínculos sociais foram afetados, isto é, à comunicação. As 

regras e o modo de agir desintegraram-se no universo da rede tecnológica social. São 

manifestações de uma cultura tomada pelo excesso para suprir o vazio do sujeito, re-

sultando em uma realidade construída com base em ideais difusos (pseudoalteridades) 

em que o individualismo parece ser a única saída possível para a proteção de um ego 

fragilizado. 

Isso faz com que o desejo não importe mais; o que importa é estar visível, sina-

lizando, tentando existir e muitas vezes vigiando. Shaviro (2002) diz: “…o problema 

não é entrar na rede, mas sim, sair dela”.  
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Reforçando ainda mais uma vez, o desejo não importa mais, porque se subme-

te a um formato rígido de expressão, a um modo específico de existência. Não impor-

ta, também, porque não há mais foco. Não é possível se concentrar numa coisa só em 

termos de navegação na Internet. A dialética, segundo Shaviro (2002), não estaria 

mais na presença e na ausência, mas no padrão e no acaso. 

Ao lançar a hipótese de que as redes sociais não comunicam, ou que pelo me-

nos dificultam mais do que auxiliam a comunicação - pois criam a ilusão de comuni-

cação - procura-se demonstrar que há uma característica antissocial nos usos da rede, 

pois o necessário salto qualitativo e significativo das trocas de informação é dificultado 

pela fixação na representação, na encenação enunciativa que se faz nas plataformas 

ditas de sociabilidade. 

A própria definição do que vem a ser “rede social” instiga ainda mais a discus-

são: “Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 

instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais).” 

(WASSERMAN e FAUST, 1994; DEGENNE e FORSÉ, 1999 apud. RECUERO, 

2009, p.24). 

A sociabilidade fica, assim, restrita ao âmbito de meras trocas de informação 

(mensagens, posts, comentários). Conhecer pessoas é tê-las numericamente em seu per-

fil virtual, é o fato de agregar sem haver trocas ou poucas trocas no face a face. As tro-

cas são informacionais; mesmo quando se fala de intimidade ou se mostra certa inti-

midade, são explosões informativas (Hayles, 2002) que não entram em nenhuma di-

nâmica de alteridade. O reconhecimento é mais ligado à quantidade do que à qualida-

de das relações. O ser gostado (valor afetivo) transforma-se no ser colecionado, co-

mentado e visitado. 

Neste quadro, a expressão “ator” é colocada como elemento da rede social e 

representada pelos nós (Recuero, 2009), isto é, atores constituem-se conforme sua inte-

ração e constituição de laço social. No entanto, a própria autora já admite que, na In-

ternet, os atores sociais sejam constituídos de maneira diferente, porque há o distanci-

amento entre os envolvidos na interação social e eles não são “imediatamente discer-



Página 142 de 161 

 

níveis”49. Esses atores são vistos por meio de suas “expressões sociais” de sua persona-

lidade ou individualidade. 

O que se percebe é uma redução da preocupação com a qualidade da comuni-

cação não apenas nas redes, mas também nos estudos sobre as redes. Esses entendem 

que “o processo de sociabilidade está baseado nas impressões que os atores percebem 

e constroem quando iniciam sua interação”50. E a interação representa um processo 

sempre comunicacional51, afirmação já refutada no início desta argumentação. A intera-

ção, para Recuero (2009), é uma ação que tem reflexo comunicativo “quente” entre 

indivíduo e seus pares, como reflexo social, ou seja, ela tem um caráter social perene e 

diretamente relacionado ao processo comunicativo. No entanto, a autora não deixa de 

lado a qualidade desse contato. Não é porque se está interagindo que há uma mudan-

ça qualitativa nesse processo. Pedir uma informação a uma pessoa e esse outro intera-

gir comigo não quer dizer que houve um processo de comunicação, mas apenas troca 

de informação. O mesmo acontece nas redes sociais. Não é um post o responsável que 

conecta uma pessoa a outra, mas a eventual produção de sentido ali provocada. As-

sim, nem tudo é construído pela mediação do computador, como afirma Recuero. E-

xiste também uma instância da percepção, do humano, do acontecimento. 

Portanto, o que se percebe neste panorama é que tanto a comunicação (e uma 

das linhas que a aborda), como o Outro encontram-se reduzidos em sua dimensão de 

alteridade. Tem-se aí um misto de quantificação de fluxos e os reflexos de uma ideali-

zação entre um “eu” e um pretendido olhar do Outro. 

No desenvolvimento deste texto, tentou-se destacar que estas instâncias e os 

espaços de sociabilidade interpessoal se tornam perigosos, porque ampliam os limites 

e ameaçam o conforto da acomodação, provocando uma acomodação pseudocomuni-

cativa. A transformação dos espaços está diretamente ligada à mudança da intimida-

de. A reatualização de si acontece pela imagem, não chega à fase do olhar do outro. 

Esta tese buscou explorar uma condição não considerada dos meios de comu-

nicação e/ou de suas relações “eu-Outro”. Tal iniciativa temtou evitar a cristalização 

de um “conhecimento acerca de” (grau mínimo de abstração) e de um “conhecimento 
                                                 
49 Idem, p.25 
50 Idem, p.29 
51 Idem, p. 31 
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de” (vivido na relação do observar) no que se refere à dinâmica das relações dentro 

das redes sociais virtuais. Esta maneira de operar só é possível quando se entende que 

observador e observado só podem ser vividos em um mesmo momento vivencial que 

se manifesta em um plano de comunicação com elementos articuladores do processo 

contínuo de produção de sentido. Por isso, apartir da impossibilidade de trabalhar di-

retamente com o sujeito é que nos colocamos como observadores dos registros sociais, 

tentando assim trazer algumas perspectivas sobre a relação eu-outro permeada pela 

tecnologia. 

 

Os pleonasmos do narciso melancólico e o afastamento da 
alteridade 

 

O referencial para a análise aqui apresentada deriva da leitura da terceira parte 

do estudo de Freud sobre as memórias do presidente Schreber. O que causou interesse 

nessa leitura foi como Freud estruturou o mecanismo de paranóia e sua relação com o 

narcisismo. O discurso paranóico e o espaço para a alteridade em “O Delírio de Sc-

hreber: preservação do “eu” apesar do sacrifício do mundo” será a próxima seção a ser 

desenvolvida. 

Ao considerar a paranóia como um mecanismo, ela fica passível de uma análi-

se além do aspecto clínico em que foi contextualizada. Como na releitura de Enriquez 

sobre os textos “sociológicos” de Freud, pode-se entender que a psicanálise é um im-

portante componente crítico para estudos da sociedade. Nela, se demonstra que esta-

belece-se uma relação de via dupla entre o indivíduo e o social.  

Procurou-se demonstrar nesta pesquisa como o mecanismo de paranóia é útil 

para compreender um certo discurso paranóico que parece prevalecer como o desdo-

bramento das ações do sujeito delineado anteriormente: o narciso melancólico. 

Por seu intermédio,  facilita-se o processo de constatar que as percepções inter-

nas (sofrimentos) são substituídas por percepções externas. Pelo fato de o indivíduo 

encontrar-se desamparado, torna-se vulnerável à formação de determinados fantasmas 

que deixam de estar dentro dele para estar no lado externo, no mundo. Aquilo que 
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tem a origem “em mim” passa a ser um problema “de fora”. Trata-se da forma mais 

básica de projeção.  

Mas não é na projeção que se encontra o traço mais importante, pois ela é um 

mecanismo de defesa importante, porque representa a tendência cotidiana de projetar 

a culpa nos outros, isto é,  o externo  abarcando as percepções internas. E pôde-se per-

ceber no primeiro capítulo como o social está comprometido diante desse mecanismo. 

O mundo para esse estado paranóico pouco importa. Ele não chega a ser nega-

do ou tido como irrelevante, mas o sujeito sente a necessidade de sustentar que houve 

um “fim do mundo”, isto é, seu mundo subjetivo está “destruído”, chegou ao fim e, 

por isso, o mundo objetivo também se acaba. 

Passa-se assim ao segundo mecanismo de defesa que Freud vai usar para que se 

possa falar desse estado paranóico: o mecanismo de “repressão propriamente dito”. 

Trata-se do “desligamento da libido em relação às pessoas e coisas que foram anteri-

ormente amadas”. O paranóico não vê mais valor nem nas pessoas e nem nos objetos. 

Ele desliga o botão da libido, toda ela fica voltada para as suas fantasias e devaneios. 

Como o mundo interno está em ruínas, o sujeito reconstrói o mundo em um 

delírio que não vai se sustentar, isto é, num mundo sem aquilo que o ligava, e essa li-

bido fica sublimada dentro de um espaço de reconstrução em que a projeção deixa de 

ser percepção interna para se jogar no externo, sem haver o retorno do que foi abolido. 

O problema surge quando se pergunta o que é feito com essa libido. Toda a te-

orização de Freud está baseada em uma economia de energia. Se ela não está mais in-

vestida ou não se direciona mais ao objeto inicial, isso provoca um sofrimento no su-

jeito. Mas o caso aqui é que não houve o caminho da reaplicação desta energia, por 

isso, ela cola-se ao “eu” (ego) e o “engrandece” no delírio. Para deixar mais claro, esse 

“engrandecimento do ego” tem como consequência uma volta, umafixação no narci-

sismo primário: o “eu” passa a ser o próprio objeto sexual, o que impede um investi-

mento no outro. 

O desligamento de libido pode ser geral ou parcial, mas o que conta é a destrui-

ção desse mundo interno, a desilusão com o externo. Por isso, ele passa a se reorgani-

zar e raciocinar em função desse retorno de toda a regressão afetiva que ele traz. 
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O discurso paranóico da sociedade consiste exatamente nessa retirada de libi-

do, no retorno ao narcisismo primário e a mecanismos de projeção. Porque não há 

espaço para o amor, além do amor pelo “eu”. Sendo assim, não há lugar para o outro, 

tampouco para a alteridade. O outro torna-se o “deve-ser” irrelevante ou inimigo. Isso 

porque houve a retirada de libido. O discurso paranóico faz com que o sujeito desa-

prenda a amar, ou talvez, nunca aprenda propriamente. 

As alucinações, outro traço que Freud esmiúça, seriam a tentativa do retorno 

da libido para o objeto (pessoas ou coisas) sublimados, e essa sublimação é tão forte 

que, por suas “projeções” (percepções externas), permitem que o lugar da culpa seja 

fixado “fora” do sujeito. 

Os elementos do discurso paranóico seriam a fala, que manisfesta certeza abso-

luta e não permite dúvida, a verdade absoluta, que pode abolir o diferente e a vontade 

de transformar o mundo, a megalomania, a inacessibilidade aos juízos de realidade e a 

projeção daquilo que está em mim para os outros. 

Ao enfatizar essa posição de exclusão, surge o desejo de questionar as frontei-

ras desse discurso paranóico. A produção social da distância e a consequente invisibi-

lidade do outro anularam a pressão da responsabilidade moral.  

O outro em sua singularidade não tem dignidade aos olhos do paranóico e por 

isso está contra ele, está fora da ‘totalidade’ (do sistema total de uma vida imposta). 

Toda violência, assim, justifica-se porque só interessa a preservação do “eu” em “seu” 

mundo, suas regras são absolutas e Verdadeiras, com letra maiúscula para demonstrar 

a exclusão de qualquer possibilidade de abertura para a exterioridade.  

O “eu” transforma-se em um sistema fechado em que tenta preservar o psi-

quismo de um indivíduo concreto, em que tenta manter a ideia total. O resgate da alte-

ridade seria possível pelo retorno ao conteúdo libidinal retirado pelo paranóico de seu 

mundo. Este, por sua vez, poderia resignificar a importância da vida do “outro” que 

foi negada pela afirmação total do “eu”. 

 

“as matrizes intersubjetivas indicam dimensões de alteridade que nunca ocupam 
de forma pura e exclusiva o campo das experiências humanas. As matrizes que 



Página 146 de 161 

 

propomos devem ser concebidas como trilhas simultâneas nos diferentes proces-
sos de constituição e elaboração subjetivas.” 52 

 

Renato Mezan (198553) transfere a alteridade como parte da critica freudiana à 

cultura. Ela revela o Outro em “quatro posições possíveis: ou é objeto da pulsão, ou 

um meio de obter ete objeto, ou um obstáculo que se interpõe entre este e o sujeito, 

ou, por fim um modelo para o sujeito” (IDEM, 1985, p.454) 

 

Todavia, a relação de Freud com a filosofia é marcada por uma certa ambigui-
dade epistemológica: por vezes Freud opõe a prática cientifica da clínica ao 
mundo fantástico da especulação, posicionando-se a favor da prática científica 
baseada na observação; em contrapartida, continuando na primeira página de 
“As pulsões e suas vicissitudes”(1915), Freud revela que, apesar de uma ciência 
emergir a partir de uma serie de fatos empíricos, muitas vezes ela implica a utili-
zação de ideias abstratas que não são retiradas da observação, e que são tais i-
deias que se tornarão os conceitos fundamentais de uma ciência. (MOREIRA, 
2003, p.7) 

 

Aproveitando-nos dessa ambiguidade apontada por Moreira (2003), seguimos 

pela seara semelhante,a da autora, que preferiu se focar na experiência, isto é, nos fa-

tos empíricos.  

[...] construímos seis figuras de alteridade, ou seis graus de manifestações da al-
teridade, que podem ser ordenadas em uma escala decrescente de radicalidade. 
Sendo que a máxima presença de alteridade, no nosso esquema situa-se no ‘ou-
tro-abstrato’, traduzida pela verdade da castração e em seguida pelas formas u-
niversais de saber. A segunda forma refere-se ao ‘outro- pessoa’, importante e-
lemento nas discussões éticas, mas que guarda certa estranheza em relação à 
psicanalise. O ‘outro-alteritário’ representa a terceira manifestação da alteridade; 
trata-se de uma modalidade que combina dimensões abstratas ou simbólicas 
com a experiência do sujeito. O ‘outro-transferencial’ aparece como quarta for-
ma de alteridade, que também combina dimensões concretas e simbólicas, pois 
depende da presença de uma outra pessoa para desencadear o processo de trans-
ferência. Na quinta figura, teremos o ‘outro-narcísico’, que aparece como uma 
exigência interna da teoria psicanalítica, mais precisamente da teoria sobre a 
constituição da subjetividade. Se o eu ou o ‘outro-pessoa’ é o palco da manifes-
tação de todas as dimensões de alteridade, o ‘outro-narcísico’, por sua vez, atra-
vessa todas as relações, na medida que ele é condição de possibilidade do eu, do 
‘outro-pessoa’, do sujeito. Enfim, descrevemos uma sexta modalidade de  alteri-
dade: o ‘outro-objeto’ enquanto propulsor do desejo. Estas diferentes figuras de 
alteridade podem apontar para uma escala de afirmação ou negação da presença 
do outro, não esquecendo que, em ultima instancia, a alteridade não pode ser 
negada, pois apresenta-se como um limite intransponível, para usar a expressão 
freudiana, como um ‘rochedo de castração’.(MOREIRA, 2003, p.12-13) 

                                                 
52 Coelho Jr, Nelson e Figueiredo, Luiz Claudio “Figuras da intersubjetividade na constituicao 

subjetiva: dimensões da alteridade” In: Interacoes, VOL IX, n. 17, p. 9-28, jan-jun 2004 
53 Freud, pensador da cultura 
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O sujeito é produzido pela cultura, por isso inicialmente falaremos sobre o su-

jeito dentro de um enquadramento freudiano para depois seguirmos com outras articu-

lações. Em O futuro de uma ilusão (1927), Freud expõe o indivíduo como aquele que 

tenta expressar na vida psíquica os predicados da cultura e seus ideais. Tal exposição 

teria como objetivo uma satisfação narcísica, isto é, um orgulho pelo êxito alcançado 

em seu desenvolvimento como sujeito. 

Para Birman (1996), o texto Introdução ao narcisismo (1914) coloca a problemáti-

ca da alteridade na cena analítica, mas o autor ressalva que será com o conceito de 

pulsão, onde que a dimensão alteritária aparecerá de maneira mais decisiva. Esta re-

flexão leva à importância da presença/ausência do outro para a constituição do eu. 

 

... o sujeito em psicanálise seria marcado pela alteridade, marca constitutiva do 
seu ser (...) se o sujeito constitui pela costura entre o corpo pulsional e o Outro, 
num movimento sempre recomeçado e insistente, ele é atravessado pela alteri-
dade. (BIRMAN, 1996, p.454) 

 

A condição é de narciso melancólico ou seria O retrato de Dorian Gray? 

 

A prescrição de amar o próximo como a mim mesmo seria possível? Meu amor 
é, para mim, algo de valioso, que eu não devo jogar fora sem reflexão. 
(FREUD, 1930, p.130) 

 

Buscando ver mais de perto a relação entre o sujeito e a comunicação tecnoló-

gica, recorre-se à teorização entre uma realidade (presumida consistente) e o subjetivo 

(reino do improvável e das fantasias), revelando que os processos psíquicos (idealiza-

ções54) têm influência sobre as ações da vida cotidiana (objetiva). 

Segundo Freud, o funcionamento psíquico provém e é sustentado pelo princí-

pio do prazer (descarga da tensão) e do desprazer (manutenção ou aumento da tensão 

por acúmulo). A conceituação de narcisismo em Freud é fundamental para o enten-

                                                 
54 Processo psíquico pelo qual as qualidades e o valor do objeto são levados à perfeição. A identificação 
com o objeto idealizado contribui para a formação e para o enriquecimento das chamadas instâncias 
ideais do sujeito (ego ideal e ideal de ego). 
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dimento da formação do sujeito. Nas expressões mitológicas da teoria psicanalítica, 

Narciso é o elemento motor e protótipo de todas as relações deste “eu” com o outro e 

o mundo externo. É o privilégio do discurso do “eu” em detrimento do outro – “ama 

o próximo como este te ama” (FREUD, 1930, p.132). É no narcisismo que há a divi-

são da pulsão em libido do ego e libido do objeto, que irá estruturar a relação intersub-

jetiva; o que é o jogo de imagens entre o “eu” e o outro são os níveis de percepção: o 

não-percebido, o parcial e o total. Isso que demonstra como a virtualidade comple-

menta a formação do sujeito, porque é o movimento de construção do objeto que, por 

sua vez, é a qualidade específica da interação “eu-Outro”. A alteridade é uma conquis-

ta. 

A teorização do narcisismo é importante para a compreensão dos investimen-

tos psíquicos feitos pelo sujeito que são registrados simbolicamente, isto é, como é sig-

nificado e associado.  

O narcisismo é a forma de investimento libidinal voltado para o “eu”, e o “eu”, 

por sua vez, deveria ser constituído em uma relação com o Outro. “O narcisismo não 

seria uma perversão, mas um complemento necessário à pulsão de auto-conservação, 

que pode ser atribuído a toda criatura viva.” (FREUD, 1914, p.71). Desta forma, o eu 

seria uma reserva narcísica, um vasto campo de força bem expresso no medo mobili-

zado diante de uma ameaça à vida. 

O ponto de partida é o narcisismo primário, estágio em que o “eu” é direta-

mente investido (autoerotismo); não há divisão entre o dentro e o fora: é a resistência 

à realidade. O “eu” não suporta ser confrontado, então tira do objeto características e 

as incorpora. 

A identificação é o investimento objetal, é o movimento de apego, processo 

psíquico que necessita do Outro para que se possa assimilar uma propriedade, um a-

tributo do Outro e se transformar: ela constitui sua personalidade. Caso a identificação 

fique no plano narcísico, o objeto torna-se substância do investimento erótico – o sujei-

to ama a si mesmo no Outro, fato esse que acarreta uma dependência do Outro como 

seu duplo. 

Quando o narcisismo não consegue se apossar de sua própria imagem, o seu 

ideal de eu, o objeto de amor, então abre o espaço para a agressividade. “Os homens 
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não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-

se quando atacadas; pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se 

levar em conta uma poderosa cota de agressividade.” (FREUD, 1930, p.133). 

O processo de sociabilidade pode ser descrito como a busca do sujeito em su-

prir suas necessidades e garantir o laço afetivo-sexual (eros), mas para isso é necessário 

o controle da agressividade (tolerância à frustração). A sociabilidade é uma conquista 

pela referencialização, pelas provas de realidade, ou seja, aquilo que é confrontado e 

sentido. E essas provas de realidade são a alteridade e a dinâmica estabelecida do “eu” 

para com o mundo. 

No entanto, o que se percebe é o Outro representado como o inferno para o 

“eu”. Porque é na relação entre os dois que aparecem os fantasmas de toda a história 

de subjetivação do sujeito narcísico, a imagem que ele não quer ver. A relação mani-

festa essas diferentes figuras que foram construídas ao longo de sua história existenci-

al. O sujeito constitui seu “eu” por atos de vivência (testes de realidade) e por elabora-

ções de imagens psíquicas (fantasia). O meio no qual o sujeito se desenvolve é porta-

dor de história e formas de pertencimento (cultura), o que, por sua vez, particularizam 

o processo de formação de subjetividade, propiciando traços identificatórios, valores e 

normas que serão os parâmetros balizadores de regras55 valorizadas e aceitas social-

mente. 

A percepção da alteridade reinscreve-se trazendo o sentimento de culpa por ter 

desejado aniquilar o Outro entre outras fantasias que são interditadas pelo social, não 

só em sua dimensão de pessoas, mas também em suas dimensões narcísicas e objetais. 

Portanto, o laço social é constituído quando o “eu” percebe que suas fantasias em re-

lação ao Outro não podem ser realizadas. Isto é, a interdição, o que faz o sujeito se 

vincular por meio da culpa, apontando o Outro como fim, e não como meio, cria as-

sim a dívida eterna simbólica, a tensão entre o “eu” e o ideal de “eu”.  

Segundo Freud (1930), o sofrimento tem três grandes fontes: 1) o próprio cor-

po; 2) o mundo externo e 3) a relação com o Outro. Destes, o terceiro apresenta-se 

                                                 
55 Regra é a interdição que significará uma organização. Para haver uma regra é necessário uma reci-
procidade entre sujeito e grupo e grupo entre grupo; é a forma primária de integração e de existência da 
sociedade. 
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como um encontro na maioria das vezes traumático – o que conduz a uma situação de 

autossuficiência (autoinvestimento) para que a frustração seja baixa ou inexistente. 

A construção da esfera psíquica depende do encontro com a alteridade, mo-

mento em que o sujeito percebe a sua dependência do Outro. A frustração passa a ser 

vital para que o “eu” se transforme de “eu-prazer” em “eu-realidade”. 

Se a imagem de culpa que tenho diante do fracasso do “eu” diante do Outro for 

maior, isto é, o aumento do sentimento de culpa, há a possível substituição da cena 

primária (Édipo) e a não-busca pelo Outro. Assim, o ideal de “eu” não será alcançado, 

porque será constantemente uma fantasia de desamparo: o Outro despreza, formulan-

do novas representações ideativas para uma possível vinculação – “quanto mais o ho-

mem controla sua agressividade, mais intensa se torna a inclinação de seu ideal à a-

gressividade contra seu próprio ego.” (FREUD, 1923, p.71). 

A melancolia do sujeito narcísico apresenta-se na perda da natureza do ideal. O 

sujeito não sabe o que perdeu, ou até pode saber o que perdeu, mas não sabe o que se 

perdeu com esse objeto. O melancólico não consegue simbolizar a perda, portanto, 

trata-se de uma ferida que não cicatriza e que dói. A noção de identificação narcísica é 

a chave da compreensão da condição melancólica – o eu identifica-se com o objeto 

perdido, ou o que acha que perdeu, assim, torna-se a própria perda, com todas as con-

sequências: a inibição do “eu” e a restrição de atividades. 

O narciso melancólico não passa pela prova da realidade, não passa pelo luto, 

não quer se desinvestir desse objeto, não quer fazer a procura, porque não sabe como 

fazer. Operar a retirada de investimento é um processo doloroso e demorado; é neces-

sário para abandonar a posição de satisfação há muito construída. A energia teria que 

retornar para o “eu” para assim ser reutilizada a fim de investir nas lembranças desse 

objeto que permanecem no sujeito, até que todo o processo de descarga abra um novo 

lugar pulsional. 

O melancólico oscila de uma posição de retratação absoluta a uma exigência 

não menos absoluta frente ao objeto externo, que se exprime em uma demanda de a-

dequação total ao ideal. A agressividade internalizada torna-se culpa diante de uma 

inadequação fantasiosa sustentada por um “assujeitamento” de um eu-vivencial que 

não se coloca à prova. O sujeito fixa-se em uma experiência que tem dificuldade de 
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elaborar, e a repetição sistemática de seu conteúdo em suas fantasias o conduz a uma 

formulação de repetição do que é seguro. O sujeito, assim, é pressionado por um id 

inflado em busca do prazer e um superego rigoroso que determina a obediência do 

“eu” em seguir os ideais tirânicos que lhe são impostos por seu ideal. 

As questões sobre os limites suportáveis pelo sujeito colocam-se conforme ele 

mantém a fantasia que existiria em algum lugar, mas a qual ele jamais terá acesso. 

Como o melancólico é partido, isto é, está fixado em objetos parciais e idealizações, o 

que ele fica exigindo de si é a completude, isto é, a forma pelo qual ele teria de se tor-

nar inteiro, algo que ele nunca foi. 

 Existiria para esse sujeito uma idealização, de como alcançaria isso, de como 

seria esse Outro. Trata-se de uma grande festa para a qual ele não foi convidado, ou 

melhor, ele mesmo se excluiu. 

A primeira década de vida é marcada pela identificação que o sujeito levará pa-

ra o resto de sua existência. O mito da singularidade, pregado desde os anos iniciais da 

vida do homem, é a sentença de uma vida solitária e de desamparo. Afinal, não há o 

reconhecimento e o respeito à alteridade. O que deveria passar pelo narcisismo secun-

dário, a formação da alteridade, é substituído pelo Outro tecnológico, as regras, a esté-

tica, o modo de ser, enfim, a afirmação de vida é mediatizada. 

O “eu” depende de estruturas específicas de plausibilidade, isto é, de uma base 

social específica e de processos sociais para a sua conservação. E o esvaziamento do 

“eu” vem do afastamento do contato social e da estrutura de plausibilidade (prova de 

realidade). 

A melancolia é exatamente o empobrecimento do “eu” por uma regressão nar-

císica, em que uma parte do “eu” se coloca contra a outra, é uma autoacusação, auto-

punição e autocrítica. Tudo é realizado com exagero e de modo agressivo. O sujeito 

melancólico tem a necessidade de escancarar sua miséria. A relação do “eu” melancó-

lico e do Outro/objetos é confusa e amalgamada; tudo se mistura. A identificação do 

“eu” misturada ao objeto faz com que este esteja sempre presente. O objeto incorpora-

se ao “eu”, fazendo-o não mais se reconhecer a ponto de se entender como o objeto, 

como a imagem construída do ideal do “eu”. 
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O sujeito teorizado nos estudos de Freud é o introspectivo, reprimido, que pos-

suía uma verdade interior que não conhecia. Ilustrativamente seria o personagem 

Raskólnikov de Crime e Castigo, de Dostoiévski, que é atormentado por suas fantasias, 

desejos, sonhos e sintomas. Na imersão em seus conflitos e enigmas, tenta se compre-

ender, elaborar. Já, o contexto atual traz outro sujeito. A experiência pessoal e o so-

frimento vem como uma maneira de falar de si, não apenas pensar, mas experimentar. 

Como exemplo, temos Bruna Surfistinha: escreveu uma autobiografia, possui um blog 

(diário íntimo na internet), entre outros tipos de exposições.  

No sujeito da atualidade, o sofrimento deixa de ser um enigma, um conflito in-

terior, para se tornar algo patológico: uma disfunção, um desajuste diante da lógica 

racionalista e biológica. O sujeito é cerebral (racional) explicando o mundo e a si 

mesmo biologicamente, ou expondo a sua miséria humana como o exemplo citado, 

reforçando, segundo Bauman (2006), a dessubjetividade (fim do homem social), a 

despolitização (colapso das crenças) e a dessensibilização (a questão do público e pri-

vado). 

A partir desta afirmação, pode-se avançar na discussão ao entender como a vir-

tualidade mediática ganha um peso maior do que as percepções provindas do mundo 

objetivo, pois é autorreferente. A questão do virtual está diretamente ligada a uma es-

tética do simulacro enquanto desaparição do real. Ou seja, a imagem virtual, autorre-

ferente, é como um significante sem referência social. (PARENTE, 1999, p.21). 

“A estrutura de plausibilidade deve tornar formar? o mundo do indivíduo, des-

locando todos os mundos, especialmente o mundo que o indivíduo ‘habitava’ antes de 

sua alteração. Isto exige a separação do indivíduo dos ‘habitantes’ de outro mundo, 

especialmente de seus ‘co-habitantes’ no mundo que deixou para trás”. (BERGER e 

LUCKMAN, 1985, p. 210). Ao liquefazer os padrões de racionalidade, os domínios 

de ação e escolha são encarregados de uma autorreferência em uma construção endê-

mica e subdeterminada, característica da sociedade líquida (BAUMAN, 2006). Essa 

sociedade articula mudanças radicais no arranjo do convívio humano e nas condições 

sociais. É a desintegração da rede social. Os padrões globais inclinam-se a desmantelar 

politicamente o sujeito, deixando-o descrente da realidade. 

O que deveria ser reconhecido como “eu” é carregado pela culpa e visto como 

o inadequado. Não há perspectiva de futuro, apenas da realização de um presente fu-
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gaz. A perda do objeto é a perda de si. Para um ideal de “eu” mediatizado e com for-

tes mensagens narcísicas, trata-se do modo de produção fantasmático da melancolia 

desse sujeito narcísico. 

Parece paradoxal falar de um Narciso que sofre com a perda de si, mas o que 

acontece é o encontro com uma dimensão ilusória com um projeto de vir-a-ser um 

“eu”, construído por essas referências industrializadas. O  vir-a-ser é um “eu” barro-

camente idealizado, elaborado ao longo da vida e cultivado, parecendo que a qualquer 

momento a ilusão pode ganhar forças e se materializar. 

O vir-a-ser, neste bordado fantasmático, é repetido desde a infância com os 

contos de fada e depois com as produções mediáticas (filmes, seriados, novelas) – o 

modelo de como se deve ser e até a cena primária estão lá. 

A não realização é o sofrimento, adereço estético, imprescindível para a com-

posição da fantasia do melancólico. O elemento mágico da fantasia é a tentativa de 

antecipar todos os acontecimentos, todos os desencontros e decepções e também os 

desejos. Ou seja, tentar imaginar todos os paradoxos possíveis para que não haja so-

frimento, não haja surpresas. Por isso, guiado por uma estética de vir-a-ser, o sujeito 

estabelece as relações de alteridade consigo mesmo nesse plano fantasmático, e assim, 

não entra em contato com o Outro, para que não haja frustração no plano objetivo da 

experiência. 

O modelo que segue é o de projetar características extraordinárias e receber 

fantasias prontas. O sujeito não é mais instigado a criar seus desejos, eles já estão 

prontos e pulam para dentro da sua sala pela TV. Mas são convidados a participar de 

uma gama infinita de sonhos que se materializam aos seus olhos. Vivenciam desejos 

pasteurizados ao projetarem-se em um espaço infinito em que é possível ter todas as 

possibilidades em um clicar ou digitar de caracteres. Vinculam-se por se colocar em 

contato, e esse contato é mais do que mera interação, é uma imersão já que se tem a 

existência de dimensões imaginárias com que se compartilha com outros sujeitos. Cri-

a-se assim uma teia de pertencimento virtual. 

E é nesse ideal de “eu” inventado com base em apropriações miméticas, muito 

semelhantes aos processos do narcisismo primário, que a identificação narcísica não 

dará espaço para um “eu”. O vir-a-ser é a única forma de ser para poder pertencer, pa-
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ra ter o Outro. O ideal de “eu” refletido no espelho fosco mediático é a forma de ser 

que o sujeito não conseguia encontrar, o objeto perdido, mas que o afasta de si para 

ser uma ilusão. O conforto das imagens irrefletidas é que faz o sujeito sentir que a cas-

tração é algo transitório, circunstancial e que, em algum momento, a promessa do seu 

ideal se concretizará.  

A arquitetura das fotos e imagens, seja em seu enquadramento ou nos efeitos 

do Photoshop, é cuidadosamente elaborada para que o sujeito deseje aquilo e que ele 

produza como ideal algo que ele queira alcançar, mas que, na tentativa, ele sofrerá a 

frustração. A anestesia para a dor da vida objetiva seria então chegar ao que não con-

segue por manipulação das imagens e das pseudo-relações no ciberespaço. E a ironia 

que recai sobre o sujeito para que se realize é igual aquela que recai sobre as celebrida-

des ou subcelebridades: elas precisam utilizar os mesmos recursos de montagem foto-

gráfica. 

A partir dessas considerações, pode-se obter uma visão geral de como as modi-

ficações na cultura que, passando pela subjetividade, interferiram na construção do 

sujeito e do vínculo social, fazendo com que ocorresse um descentramento da questão 

do sujeito como sujeito do desejo para a do sujeito perdido em suas referencialidades: 

o narciso melancólico. 

Os conceitos alterados por Winnicott da psicanálise clássica foram os de ilusão, 

onipotencia, narcisismo primário, identificação primária, transferência, regressão (à 

dependência), posição depressiva. Ao estudar essas alterações, Forlenza Neto (2009)56 

sugere que a linha mestra deva ser a formulação do espaço potencial, da criatividade e 

do ‘uso do objeto’, e aceitar o convite proposto do surgimento de uma imaginação psi-

canalítica, uma terceira área de conhecimento em que as realidades objetiva e subjeti-

va se encontram. 

“A capacidade de brincar é o que subjaz aos fenômenos transferenciais e con-

tratransferenciais no sentido estrito, com sua mescla auto-contraditória de subjetivo e 

                                                 
5656 FORLENZA NETO, Orestes “A terminologia psicanalítica em Winnicott” In: FERREIRA, A-

frânio de Matos (org.) A presença de Winnicott no viver criativo: diversidade e interlocução SP: Ed Zy, 2009 

p. 116 - 125 
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objetivo na formação de uma área de ilusão, um espaço potencial com seus fenômenos 

transicionais” 

A incapacidade de brincar no adulto pode estar  1) no medo da loucura - desin-

tegração do setting, 2) no pleno funcionamento de um falso self excessivamente eficaz, 

o que impede o jogo; 3) na presença de tendências anti-sociais – esperança da emer-

gência de uma provisão ambiental, que exigem um limite. São as interdições que ins-

tauram o espaço do brincar, discriminando-as da realidade objetiva. As falhas e distor-

ções no processo do brincar (processo simbólico) levam à formações e divisões que se 

estrutruam em psido-identificações, na linha do falso self, que podem provocar patolo-

gias infantis e base para transtornos adultos. 

 

Winnicott refere-se à ausência de vida cultural. No meu entender, a ausência de 
vida cultural resume todas as condições anteriores. Faltando a zona 
intermediária do espaço potencial em que as mediações simbólicas efetuam seu 
trabalho, as realidade interna e externa enfrentam-se diretamente. Em casos 
assim, ou bem estas realidade se separam uma da outra, ou bem entram em 
confronto - com uma invadindo a outra. Ora serão pedaços crus da ‘realidade 
externa’ introduzindo-se na situação terapêutica; ora serão inundações 
intrusivas do espaço analítico por projeções maciças da ‘realidade interna’; ora 
estas ‘realidades’ entram em colusão, confundindo-se, sem que, no entanto, esta 
mescla possa resultar em um espaço de jogo (criam espaços de turbulência). 
(FIGUEIREDO, 2003, p. 184)57 

 

A falta do olhar do outro e a morte simbólica 
 

Em agosto de 2012, o redator Mat Honan da Wired58, revista americana que é 

especializada em tecnologia, foi assassinado digitalmente. Um grupo de hackers apa-

gou seu iPhone, seu iPad, as contas Google e Twitter, deletaram todos os arquivos de 

backup que estavam em seu HD e na nuvem. A motivação do grupo foi o desejo de 

brincar com uma conta de Twitter que tivesse três caracteres. Assim, @mat pareceu 

                                                 
57 FIGUEIREDO, Luiz Cláudio “Being myself and behaving myself: implicação e reserve na clínica 

de Winnicott” – Tempo Psicanalítico, Rio de Janeiro, v. 35, p. 157-172, 2003. 

58O pesadelo da invasão vira realidade: a história de Mat Honan - 
http://blogs.discoverybrasil.uol.com.br/noticias/2012/08/o-pesadelo-da-invasao-vira-realidade-a-
historia-de-mat-honan.html - acessado em 10 de agosto de 2012 

A morte digital de um jornalista - http://www.pcmag.com.br/noticias/opinioes/a-morte-
digital-de-um-jornalista - acessado em 10 de agosto de 2012 

http://blogs.discoverybrasil.uol.com.br/noticias/2012/08/o-pesadelo-da-invasao-vira-realidade-a-historia-de-mat-honan.html
http://blogs.discoverybrasil.uol.com.br/noticias/2012/08/o-pesadelo-da-invasao-vira-realidade-a-historia-de-mat-honan.html
http://www.pcmag.com.br/noticias/opinioes/a-morte-digital-de-um-jornalista
http://www.pcmag.com.br/noticias/opinioes/a-morte-digital-de-um-jornalista
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apropriado para o deleite coletivo. Ao terem acesso às contas, por meio de uma “en-

genharia social” de obtenção das senhas, o grupo “postou” mensagens racistas, pre-

conceituosas e homofóbicas. Depois de se satifazerem com o desejo inicial - brincar 

com a conta Twitter - eles passaram a apagar todos os arquivos a que tiveram acesso. 

Foram deletados arquivos de dez anos, entre fotos de viagem, da filha de um ano, a-

lém de arquivos de trabalho. 

O aniquilamento do “Outro digital” não passou de uma brincadeira para o 

grupo, que se identificou como Fobia e negociou com o redator a possibilidade de re-

latar como a invasão fora feita desde que não fosse denunciado. Os hackers poderiam 

ter tido acesso a contas bancárias, extratos financeiros, cartões de crédito, mas eles a-

penas se fixaram na possibilidade de envergonhar o redator e enfurecer seus seguidores 

no Twitter com a “trollagem”. 

 

In the space of one hour, my entire digital life was destroyed. First my Google account was 
taken over, then deleted. Next my Twitter account was compromised, and used as a 
platform to broadcast racist and homophobic messages. And worst of all, my AppleID 
account was broken into, and my hackers used it to remotely erase all of the data on my 
iPhone, iPad, and MacBook. [...] Had I been regularly backing up the data on my 
MacBook, I wouldn’t have had to worry about losing more than a year’s worth of photos, 
covering the entire lifespan of my daughter, or documents and e-mails that I had stored in 
no other location. Those security lapses are my fault, and I deeply, deeply regret them. [...] 
I asked Phobia why he did this to me. His answer wasn’t satisfying. He says he likes to 
publicize security exploits, so companies will fix them. He says it’s the same reason he told 
me how it was done. He claims his partner in the attack was the person who wiped my 
MacBook. Phobia expressed remorse for this, and says he would have stopped it had he 
known. “yea i really am a nice guy idk why i do some of the things i do,” he told me via 
AIM. “idk my goal is to get it out there to other people so eventually every1 can over come 
hackers” I asked specifically about the photos of my little girl, which are, to me, the 
greatest tragedy in all this. Unless I can recover those photos via data recovery services, 
they are gone forever. On AIM, I asked him if he was sorry for doing that. Phobia replied, 
“even though i wasnt the one that did it i feel sorry about that. Thats alot of memories im 
only 19 but if my parents lost and the footage of me and pics i would be beyond sad and 
im sure they would be too.” But let’s say he did know, and failed to stop it. Hell, for the 
sake of argument, let’s say he did it. Let’s say he pulled the trigger. The weird thing is, 
I’m not even especially angry at Phobia, or his partner in the attack. I’m mostly mad at 
myself. I’m mad as hell for not backing up my data. I’m sad, and shocked, and feel that I 
am ultimately to blame for that loss. But I’m also upset that this ecosystem that I’ve 
placed so much of my trust in has let me down so thoroughly. I’m angry that Amazon 
makes it so remarkably easy to allow someone into your account, which has obvious 
financial consequences.[...] With this AppleID, someone can make thousands of dollars of 
purchases in an instant, or do damage at a cost that you can’t put a price on. 
http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/apple-amazon-mat-honan-
hacking/all/ Acesso em: 10 de agosto de 2012. 

 

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/apple-amazon-mat-honan-hacking/all/
http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/apple-amazon-mat-honan-hacking/all/
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No relato acima, é possível perceber o sentimento de culpa e de arrependimen-

to por parte da vítima, Mat Honan, por ter confiado suas memórias e arquivos na tec-

nologia. O grupo Fobia coloca-se como um arauto, aquele que traz justiça ao mostrar 

as falhas de sistemas operacionais de grandes empresas como, no caso, a Apple e a 

Amazon. No entanto, ao ser questionado sobre os arquivos pessoais e principalmente 

sobre as fotos da filha de Mat, Fobia diz que sente “remorso”, mas que, como os pais 

também perderam suas fotos de vídeos, encarava isso como fato natural e que o desejo 

de “trollar” era mais forte do que qualquer tipo de angústia aos desdobramentos destes 

atos na vida de Mat. 

Vemos que a ambivalência em relação ao outro é diminuída não só pelo afas-

tamento da alteridade e do olhar do outro, como também um novo fator é inserido: o 

anonimato. O sujeito que operou o ataque não se identifica pelo nome, mas por um 

codinome, seu avatar na rede. O que o protege duplamente, seja da punição por ter 

invadido e apagado os arquivos do editor, como também de ser identificado como 

uma pessoa passível de identificação com a vítima. Esta dupla proteção dá impulso à 

realização de desejos destrutivos como este. 

As transformações afetivas vistas por Freud relacionavam-se à hostilidade in-

consciente e que viria à tona com o mecanismo de defesa, a projeção, que consiste em 

projetar o que não se quer ter no contato com o outro. Como um transfix, o sujeito 

nem veria a figura que está a transmitir, mas esfrega o seu avesso para que seja impres-

sa em algum lugar na exterioridade. 

A transgressão do tabu recairia no sujeito como uma doença ou morte, mas, 

como já foi explicitado, não recai nem em um nem em outro. Ao contrário, a projeção 

da fantasia vista aqui é ocultada pelo discurso da justiça diante das grandes empresas 

de tecnologia. Mas voltemos à questão da materialidade, à necessidade da ação exter-

na para concretizar esse “delírio”. A ação não é realizada no corpo do sujeito, mas em 

um corpo a distância; a materialidade virtual do ciberespaço dá a possibilidade desta 

expansão e alcance. Visto que antes a projeção funcionava em caráter analógico, base-

ada em fatos vividos e desdobrava-se nas relações, neste contexto tecnológico, torna-se 

mais fácil o devaneio, pois basta apenas a fantasia sem se necessitar da materialidade 

do corpo. A fantasia começa a ter contornos de realidade pela materialidade do meio 

tecnológico e da virtualidade da alteridade. 
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O desaparecimento dos fatores sociais é um dos traços fundamentais da neurose, 
podendo vir a ser mascarada por uma sobrecompensação. A natureza  social da 
neurose decorre de sua tendência original de fugir de uma realidade que não lhe 
ofereça satisfação, para refugiar-se num mundo imaginário cheio de promessas 
alentadoras. É nesse mundo real, do qual foge o neurótico, que reina a 
sociedade com todas as suas insatisfações criadas pelo trabalho coletivo. [...] É 
por isso que Freud reconhece nas neuroses ‘caricaturas’ das grandes produções 
sociais, em que a histeria pode ser vista como uma obra de arte deformada, a 
neurose obsessiva como forma de religiosidade, ela também deformada, e a 
manias paranóicas como um sistema filosófico deformado (KOLTAI, 2010, p. 
38-39)  

 

Essa seria uma regressão social e emocional percebida por parte dos sujeitos, 

mas ela não é total, mas híbrida e um tanto quanto difusa em meio ao aprimoramento 

e velocidade das interações. Seria o retorno ao primitivismo paradoxal se comparado 

aos avanços tecnológicos. Eis demarcamos alguns pontos nodais de grande importân-

cia a ser explorado pela psicologia social, esperamos ter contribuído para a amplicação 

da área para trabalhos futuros. 
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