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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo compreender os sentidos da experiência de jovens e 

adultos com a interação social virtual, partindo de suas narrativas. Inspiradas nas ideias de 

Martin Heidegger, especialmente em seu seminário “A Questão da Técnica”, refletiremos 

sobre os modos de ser-com, em tempos de tecnologia, internet, consumo e 

hipermodernidade, contexto deste estudo, onde as coisas são vivenciadas em seu extremo 

(hiperconsumo, hipercorpo, hipermercado, hipercartões). Neste cenário, a Internet e as 

Tecnologias de Informação e Comunicação estão mediando, cada vez mais o contato do 

homem com o mundo, reconfigurando a vida em sociedade. Diante disso, apresentamos “A 

Era do Click”, em que são possibilitados novos meios de estar com os outros. Este é um 

estudo qualitativo, baseado na fenomenologia de Heidegger, por ser favorecedora da 

compreensão dos sentidos da experiência em relação à questão problematizada. Como 

estratégias de pesquisa foram utilizadas sondagem de campo e entrevistas individuais, 

inspiradas nas narrativas de Walter Benjamin. Cinco colaboradores relataram suas 

experiências de ser-com no mundo virtual. A partir de seus relatos foi possível 

compreender que o espaço virtual se revela como mais um lócus, dentre tantos, no 

cotidiano do ser do homem, em que emergem diferentes modos de ser-com. Dependendo 

de sua abertura, a proximidade ou o distanciamento tornam-se relativos, do mesmo modo 

que o pessoal e o impessoal, o próprio e o impróprio. Além disso, tornou-se claro que, a 

virtualidade pode ajudar a lidar com a solidão e a angústia temporariamente, da mesma 

forma que pode tornar-se uma barreira para um contato mais aprofundado e autêntico com 

os outros. Os colaboradores demonstraram uma atitude de serenidade, um poder dizer sim 

e não simultaneamente à técnica moderna, além de uma postura de meditar sobre os modos 

como se conectam. Questionamos as implicações em longo prazo da virtualização do 

contato, estimulando novos estudos, sob a luz da fenomenologia heideggeriana. 

Palavras-chave: Fenomenologia heideggeriana, Redes sociais, psicologia 

fenomenológica, pesquisa fenomenológica. 
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ABSTRACT 

This study aims to understand the meanings of young people and adults experiences with 

social virtual interaction, according to their narratives. Inspired by Martin Heidegger‟s 

ideas, especially by his seminar "The Question Concerning Technology", the ways of 

„being-with‟ in times of technology, internet, consumption and  hypermodernity, context  

of this study, will be reflected, where things are experienced in its extreme (hyper 

consumer, hyperbody, hypermarkets, hypercards). In this scenario, the Internet and the 

Information and Communication Technologies are mediating, increasingly, human contact 

with the world, reshaping life in society. Therefore, we present "The Age of Click," which 

new ways of being-with others are possible. This is a qualitative study, based on 

Heidegger's phenomenology, because this is a favoring way to comprehend the experience 

meanings in relation to the problematic issue observed. As research strategy, virtual field 

survey and individual interviews were used, inspired by Walter Benjamin narratives. Five 

participants reported their experiences of being-with in virtual world. From their reports it 

was possible to understand that the virtual space is shown as an additional locus, among 

many others, in everyday life of man's being, which facilitates emergence of different 

ways of being-with. Depending on the openness unfold, proximity or distance becomes 

relative, just as personality and impersonality, property and impropriety. Moreover, it 

became clear that virtuality can help being-with deal with loneliness and angst temporarily, 

but also can become a real barrier to a deeper and more authentic contact with others and 

the world. The participants demonstrated an attitude of serenity, saying yes and no 

simultaneously to modern technology presence, and also, a meditating posture on the ways 

they connect. We question the long-term implications of contact virtualization, stimulating 

new studies, in light of Heidegger's phenomenology. 

Keywords: Heideggerian phenomenology, social networks, phenomenological 

psychology, phenomenological research. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os assuntos relacionados ao mundo moderno sempre me provocaram 

questionamentos e inquietações, que foram intensificadas com os avanços da Internet e das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s). Atualmente há uma nova dimensão na 

vida em sociedade – virtual -, trazendo impactos ao homem e à sociedade. E é a respeito 

disso que dialogaremos neste estudo. 

Percorrendo, desde a graduação, os caminhos da clínica humanista-existencial, com 

este estudo, me deparei com uma situação teoricamente familiar - familiaridade esta 

possibilitada pelas trocas e aprendizados no mestrado - mas na prática, desconhecida: 

assumir a postura de uma pesquisadora. Como tornar-me uma pesquisadora em 

fenomenologia, necessária para este estudo? Tal ofício provocou desconstruções, ecoando, 

como se esperasse respostas prontas; o modo “correto” de ser uma boa pesquisadora, o que 

gerou sentimentos diversos. Trabalhar tal postura em fenomenologia foi desafiador e 

implicou entrar em contato com meus próprios limites e possibilidades, lembrando, a todo 

o tempo, que: “nunca há solo firme definitivo” (Augras, 2004, p.85). 

Assim, olhando e reconhecendo as afetações por esta situação desvelada, lancei-me 

na construção de minhas próprias respostas, seguindo, buscando, questionando, 

dialogando, lendo, compartilhando dúvidas e expectativas, o que auxiliou a dar os passos 

necessários para a escuta e compreensão das histórias dos colaboradores que deram vida a 

este estudo. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo atual vivencia intensos paradoxos em seu panorama: transformação de 

valores, crises nos diferentes setores da sociedade: economia, política, educação e saúde, 

para citar alguns, mas, a tecnologia continua a avançar, apresentando ao mercado 

novidades hightechs capazes de modificar os modos como nos relacionamos. 

Se pudermos elencar, dentre as maravilhas deste último século, com toda a 

certeza, está a explosão da internet, que vem mudando - e muito! - a vida dos seres que 

habitam este planeta. Sem dúvidas, um dos aspectos mais inovadores desta Galáxia 

(Castells, 2003) chamada internet, é a possibilidade de interagir com outro(s) que se 

encontra(m) do outro lado da conexão, esteja(m) na sala ao lado ou do outro lado do 

continente. Através desta maravilhosa ferramenta, hoje tudo está mais próximo e ao 

alcance, bem aqui, sendo possível fazer de tudo um pouco, ou muito de tudo, seja das 

vidas: profissional, familiar, social. Burocracias como ir ao banco, compras, solicitar 

documentos, lazer e diversão, viagens, sexo, amigos, fantasias e muito mais. O mundo 

todo está conectado em um click. E o que seria um click? À primeira vista, um simples 

movimento de apertar o botão de um equipamento de informática – seja um mouse, mouse 

pad ou teclado, causando esta sonoridade, que originou o nome click. Indo mais adiante, 

poderíamos dizer que um click seria uma forma certa, rápida e eficiente de estimular um 

campo virtual-tecnológico e obter em resposta uma variedade incalculável de 

possibilidades: de uma simples tarefa de formatação de documento, a viajar pelos mais 

belos museus de Paris, por exemplo. Em apenas um piscar de olhos, um click, o que 

inspirou o título deste estudo. E este curioso e instigante mundo de possibilidades desperta 

a atenção, justamente por estar cada vez mais presente e estar afetando significativamente 

a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Com as comodidades proporcionadas 
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pelo avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s), o acesso se tornou 

ilimitado, com múltiplas atualizações diárias, em tempo real.  

Em decorrência de tamanha massificação da internet e de seus recursos, 

atualmente são muitos os olhares que se voltam para entender os complexos trâmites da 

Internet, do mundo virtual (ciberespaço) e da cibercultura (Castells, 2003; Lévy, 1996, 

2000). Algumas propostas estudam as mudanças na subjetividade do homem devido às 

transformações pelo acesso à Internet (Nicolaci-da-Costa, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 

2009; Rendeiro, 2011; Rodrigues, 2007 & Sibilia, 2008), outras, alertam para o aspecto 

preocupante desta tecnologização (Abreu, Karam, Góes & Spritzer, 2008), e, além destas, 

há as que percebam este mesmo processo de uma forma adaptativa (Nicolaci-da-Costa, 

2000, 2002; Romão-Dias, Leitão & Nicolaci-da-Costa, 2005 & Romão-Dias, 2001), 

validando experiências positivas no virtual, desconstruindo visões “patologizantes”. Sob a 

ótica fenomenológico-existencial, a virtualidade já está sendo estudada (Bicudo, 2009; 

Coyne, 1998; Kim, 2001; Vieta, 2004), trazendo reflexões sobre as questões do Ser, e é 

partindo deste olhar que delinearemos este estudo, em suas diferentes possibilidades. 

A Comunicação Mediada pelo Computador (CMC) é uma das diversas 

possibilidades do virtual à qual discutiremos ao longo deste estudo. Relativamente nova, 

esta modalidade de interação já faz parte dos modos de contato no mundo atual (Costa, 

2001; Guimarães, 2006; Jungblut, 2004; Ramalho, 2005; Romão-Dias, 2001; Rossi, 2003; 

Sibilia, 2008 & Zaremba, 2001). Inicialmente com chats – ou salas de bate papo, o 

ciberespaço passou a ser utilizado como um meio de auto-expressão, transformando-se em 

um campo de diários íntimos públicos e confessionários, iniciando a espetacularização 

virtual da vida privada (Batista, 2008; Cerrillo i Martínez, 2009; Nicolaci-da-Costa, 2005, 

2009; Pena, 2002 & Sibilia, 2008). Posteriormente, surgiram as versões mais atuais do que 

hoje conhecemos da Comunicação Mediada por Computador, as redes sociais, gerando um 
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clima de proximidade coletiva, em que todos estão acessíveis em clicks (Faia, 2006; 

Passarelli et. al, 2009; Recuero, 2002; 2009 & Rendeiro, 2011).  

E assim, o mundo virtual foi se transformando em um espaço de emergências de 

sentidos, que pode ser utilizado de acordo com os desejos e a criatividade de seus usuários. 

A simulação de identidades e de realidades são possibilidades (Albergaria, 2010; Medeiros 

e Severiano, 2008; Nicolaci-da-Costa, 2006; Sibilia, 2008 & Turkle, 1995) bastante atuais. 

Para uma melhor compreensão destes fenômenos, olhar para o contexto se faz necessário.  

O homem moderno assiste, na segurança de seu lar, à insegurança do mundo 

afora: violência generalizada, nos centros urbanos ou rurais, tráfico de drogas e confrontos 

à luz do dia, na periferia e em bairros de elite, em todos os estados brasileiros, delineando, 

em alguns casos, uma quase guerra civil não declarada. Paralelamente, vive em uma 

sociedade marcada pela competitividade, descartabilidade e necessidade de produção. O 

cotidiano da atualidade está permeado por uma infinidade de tarefas a serem cumpridas em 

24h, com prazos e cobranças advindos de todos os lados: do lar, do trabalho, do grupo 

social; tendo como pano de fundo as exigências típicas do modo de produção atual: 

eficiência, perfeição e uniformização que, somados, sobrecarregam e geram insegurança, 

desconfiança, isolamento, solidão e o sofrimento psíquico, que „fala‟ através dos 

conhecidos “males” da modernidade: depressão, transtornos de ansiedade e alimentares, 

dentre outros modos humanos de expressar sofrimento.  

E na imensa Galáxia da Internet (Castells, 2003), diariamente, pessoas acessam 

suas redes em busca de algo: falar de si ou saber do outro. Tudo se torna motivo para ser 

publicado. Os sites de relacionamento nunca tiveram tantos usuários. E com o surgimento 

das tecnologias “nômades” e da internet móvel, basta um click! Eis a técnica moderna, nas 

palavras de Heidegger (2002/1958), que nos convoca a novos olhares.  
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Lançadas neste contexto supervirtualizado, ora enquanto observadoras, ora 

enquanto participantes, emergem questões para as quais simples respostas não dão conta 

da dimensão no vivido. Assim, partindo de leituras, experiências e afetações no 

ciberespaço, pontuaremos à seguir algumas indagações (ou seriam inquietações?).  O que 

as redes sociais vêm provocando nos modos de ser-com-o-outro? Do mesmo modo que 

encurta distâncias, reduz custos e “combate até a timidez”, também estaria gerando noções 

desmedidas de poder, ausência de senso crítico, superexposição e permissividade quanto à 

própria intimidade? Relações superficializadas? Será que estaríamos deixando de exercitar 

habilidades compreensivas e tipicamente humanas como um encontro, um aperto de mão, 

um abraço, uma conversa olho-no-olho? E, como compreender tais nuances sem cair nas 

tentadoras armadilhas do determinismo, do senso comum, dos “achismos”, que poderiam 

nos levar a um olhar extremista e desmedido?  

A fim de compreender este cenário, optamos por um enfoque qualitativo, 

norteado em seus aspectos epistemológicos, metodológicos e teóricos pela fenomenologia 

heideggeriana.  Através destes, serão estudadas as nuances do ser-com na virtualidade, 

com o objetivo de compreender os sentidos da experiência de jovens e adultos com a 

interação social virtual, a partir das narrativas de quem vivencia tais antagonismos em sua 

cotidianidade.  

Considerando a construção do conhecimento processo inesgotável, não existindo 

verdade única ou imutável, a realização deste estudo se justifica pelo fato da interação 

virtual ser fenômeno recente que reconfigura drasticamente a vida em sociedade, sendo 

fundamental sua exploração para refletirmos sobre os sentidos para o homem. E você, 

leitor, está convidado a refletir conosco, do nosso ponto de partida, o cenário deste estudo: 

a hipermodernidade. 

 



15 
 

I. Tempos Hipermodernos 

 

Eu quero o pensar-sentir hoje e, não, tê-lo 

apenas tido ontem ou ir tê-lo amanhã. 

Tenho certa pressa em sentir tudo.  

-Clarice Lispector- 

 

Pensar na atualidade nos remete a considerar os avanços e retrocessos, descobertas, 

invenções, expectativas e temores, certezas e dúvidas que permeiam o cenário do ser-

humano de hoje, o que não é tarefa fácil, devido à complexidade como se entrelaçam os 

fatos. São muitas as nomenclaturas existentes na literatura com a finalidade descrever o 

momento atual: contemporaneidade, modernidade, pós-modernidade, dentre tantas outras. 

Contudo, neste estudo, adotamos o termo estudado por Lipovetsky (2004), a 

hipermodernidade, assumindo com prudência o desafio de compreender suas nuances. 

 

1.1  Compreendendo a Hipermodernidade  

A hipermodernidade diz respeito a um modo de habitar o mundo atual, no extremo 

da modernidade. O que seria isso? Para Lipovetsky (2007), a modernidade não se findou 

como um dia chegou a acreditar, quando considerou a validade do termo pós-modernidade. 

Após uma vasta revisão aprofundada, este autor chegou à conclusão de que os princípios 

fundamentais constitutivos da modernidade: valorização do indivíduo e da democracia, 

valorização do mercado e valorização da tecnociência foram radicalizados nesta nova fase 

da sociedade atual que traz como principal característica o imediatismo, a aceleração, a 

velocidade máxima. E neste sentido, a relação com o tempo se faz de modo diferenciado. 

Para Jameson (1997), nesta “era de padronização”, o desenvolvimento irregular é global e 
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a passagem do tempo está virtualmente eliminada, com o potencial desaparecimento do 

„antes‟ e do „depois‟. Segundo ele, com a primazia do espaço, a subjetividade na „pós-

modernidade‟ se reduz ao presente.  

Somados à experiência de tempo, que se dá de forma veloz, imediata, fixada no 

presente, estão os excessos e os paradoxos. Na hipermodernidade os acontecimentos são 

levados ao extremo - hipermercados, hipertexto, o hipercapitalismo. Lipovetsky (2004) 

utiliza o hiperlativo “hiper”, passando a nomear o sistema capitalista, hipercapitalista, onde 

impera o hiperindividualismo, com o hiperconsumo, retratado com hipermercados e 

hipercards. Do mesmo modo, o sistema estimula a hipervigilância para busca do 

hipercorpo, o hiperconsumo seguindo uma lógica emotiva e hedonista, que associa ao 

consumo o prazer (Lipovetsky, 2007). 

Charles (2004) assinala as contradições do mundo atual quando caracteriza a 

hipermodernidade como a era da midiatização da vida com a entrada dos avanços 

tecnológicos no mundo privado. Segundo este mesmo autor, estamos no tempo da 

liberdade de: expressão, revelação de sentimentos, escolher, mudar de opinião, 

flexibilidade, adotar um estilo e mudar, nos tornando, inclusive, “escravos” do que a moda 

traz. Assim, se por um lado a sociedade hipermoderna cria novas imposições, por outro, 

cobra novas posturas. E o preço da liberdade pode ser alto (Charles, 2004): a frustração, já 

que a decepção é proporcional ao tamanho do desejo que faz parte do processo de jogar as 

regras do jogo do consumo, existindo socialmente. Este mesmo autor pondera: “mais 

abertos e mais influenciáveis, mais críticos e mais superficiais, mais céticos e menos 

profundos” (Charles, 2004, p. 27). Exemplo disso é a tendência dos programas de 

televisão, que focam no quanto as pessoas nada sabem a respeito: da educação de seus 

filhos (supernanny), sobre si mesmas e seus relacionamentos amorosos e familiares 

(„Troca de esposas‟, „Detox do amor‟, etc.), do que está na moda e de como devemos nos 
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vestir para sermos aceitos („Mude meu look‟, „Emergência fashion‟), falam dos 

comportamentos esperados na vida em sociedade (the bachelor, spring break – as 

melhores festas do mundo), dentre tantos outros. Trazem “experts” que detêm a verdade 

sobre os modos de ser e de estar no mundo atual, em sua maioria, invalidando o saber e a 

particularidade das pessoas, de contextos e culturas específicas. Esta seria a globalização 

também dos modos-de-ser-com. Hoje, quem não se padroniza, foge à regra. Modelos, 

propagandas, estilos de vida são transmitidos em todos os horários da vida cotidiana, 

lembrando o quanto a felicidade está na moda e no ar, estampada em outdoors, nas 

revistas, na internet, nas novelas.  

E nos “templos do consumo”, shopping centers, boutiques e outlets, tudo está 

pronto para ser devorado pelo público consumidor, ávido pelo que há de mais novo e 

recente. Iluminação adequada, cores, sons ambiente, climatização do ar, pessoas bonitas, 

produtos de grife. Todo um clima é preparado para atrair o desejo do querer e reforçar a 

sensação de poder. Irrefletidamente - é o que o marketing busca - em um piscar de olhos, a 

frase mais desejada de todo e qualquer vendedor se realiza: “vou levar!”. Pronto. Está 

sanada (ainda que temporariamente) a tensão pela renovação, que a qualquer momento 

pode ser reativada, bastando que, de alguma forma, outro produto fisgue novamente a 

atenção e o desejo do consumidor. E é por isso que se observa, cada vez mais, a 

popularização de empresas financiadoras de crédito. Há um mercado para isso, imenso, de 

pessoas que, já em seus limites de crédito, ansiando por renovar e consumir recorrem a tais 

recursos, a fim de consumir mais ou de atenuar dívidas anteriores. Neste mesmo 

raciocínio, se encontram os compradores compulsivos. Pessoas que utilizam o comprar 

para “aliviar tensões” ou os ditos “acumuladores” que, embora pouco necessitem e sequer 

cheguem a utilizar grande parte das mercadorias adquiridas, não conseguem parar de 
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comprar. Estas são as formas extremas do consumo que trazem sofrimento, sendo 

consequência da lógica do hiperconsumo. 

Para Lipovetsky (2004) a sociedade hipermoderna é superficial e frívola, e se 

submete às lógicas da moda: da renovação e do efêmero, da sedução e da diferenciação, 

impondo a normatividade através espetacularidade da vida cotidiana. O processo da busca 

pelo novo acarreta em uma sociedade regida pelo efêmero, onde tudo acontece em um 

click. Na mesma medida, é acometida pelos efeitos colaterais: instabilidade, precariedade, 

vulnerabilidade, insegurança. Como se observa, cada mudança tem o poder de afetar de 

uma forma particular cada ser-humano, o que nos leva a refletir, independentemente de 

nomenclaturas, sobre o lugar em que, de fato, nos encontramos. 

 

1.2  Mas, de Fato, onde Estamos? Reflexões sobre o Panorama Atual 

A hipermodernidade está associada a um período que traz complexidade em sua 

análise, por aglutinar passado e presente, caracterizando intensas transformações sociais, 

comportamentais, econômicas e políticas (Lipovetsky, 2004). A partir de agora, 

traçaremos um panorama da realidade vivida por cada um de nós na Hipermodernidade.  

Se comparado a qualquer outra época da história, o século XXI vem se 

caracterizando por ações destrutivas, predatórias (em alguns casos) e desmedidas do 

homem, trazendo reflexos à vida de todo e qualquer ser habitante deste planeta. Em 

telejornais, programas de televisão, sites informativos e mídia impressa, diariamente nos 

vemos diante de notícias que vêm se tornando corriqueiras. Na natureza, observam-se: 

transformações climáticas que chegam a mesclar drasticamente características de quatro 

estações em um dia; uso indiscriminado de agrotóxico gerando novos tipos de 

adoecimento raros na população mundial, que contamina o solo, os alimentos, a água 

(Pollan, 2007); acidentes pela ação do homem: poluição de reservas de água, acúmulo de 
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lixo de todos os tipos, vazamentos de produtos químicos no oceano; seca, pesca predatória 

de crustáceos, peixes, baleias, focas e golfinhos, diminuindo vertiginosamente tais 

espécies; queimadas e incêndios de diferentes escalas, de reservas naturais e florestas, 

levando à morte animais, tornando o solo infértil, provocando extinção de espécies. 

Na vida em sociedade, observam-se: violência no trânsito, nas escolas - entre 

crianças e adolescentes, evidenciando o bullying, escândalos por todo o país de casos de 

pedofilia e exploração sexual infantil, aumento do tráfico de drogas, movimentando um 

mercado multimilionário, que fatura em cima da desestrutura de famílias e das mortes de 

cidadãos; a superlotação de automóveis nas ruas de grandes e pequenas cidades, tornando 

o trânsito caótico e violento. Na economia e na política, nos deparamos com paradoxos. 

Enquanto os governantes incentivam o consumo e o acúmulo de bens, as estatísticas nos 

jornais apontam o aumento e aprofundamento da crise econômica mundial, com ênfase em 

países até então, teoricamente estáveis e ricos, como os da Europa; no Brasil, denúncias de 

corrupção generalizada dos eleitos pela democracia, que deveriam garantir e defender os 

direitos do povo, causando uma situação crítica por falta de recursos e má administração 

dos recursos públicos, também generalizada nos setores da sociedade, como educação, 

saúde, emprego e economia. A ética parece estar em crise nos tempos hipermodernos. 

Com o American way of life, o consumismo passou a ser o alicerce da economia 

ocidental e vem sendo reforçado por cada presidente que passou pelo poder, de Bush a 

Obama, tendo duplo sentido: suprir necessidades e proporcionar bem-estar e felicidade. 

Sobre este assunto, merece uma ênfase especial o discurso do presidente George Bush em 

2001, quando da queda das torres gêmeas do World Trade Center. Em uma situação de 

caos, terror e desespero, em que milhares de pessoas choravam perdas humanas 

irreparáveis, o mercado americano, cujo termômetro é a bolsa de valores em Wallstreet, 

teve uma de suas maiores quedas na história. Visando a manter a economia em equilíbrio e 
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aquecida, o presidente anuncia: “Continuem comprando”. O que isso nos diz?  Da 

importância da cultura do consumo à economia norteada pelo capitalismo ocidental. E isso 

nos remete a Lipovetsky (2007) que esclarece a organização da sociedade do 

hiperconsumo em torno de um ideal de felicidade. Nesta lógica, quanto mais rico, maior o 

consumo e as necessidades de consumir, promovendo-se a “mercantilização” de 

necessidades (p.24). Modelos e receitas de felicidade se disseminam em diversos setores 

da vida pública e privada: hábitos alimentares, afetividade, meios de comunicação e 

educação, estimulando uma produção de sentidos em torno desta felicidade. E este seria, 

então, o retrato ampliado de uma dentre as múltiplas faces da hipermodernidade, que 

imprime sentimentos, sensações e reações à sociedade, como instabilidade, desconfiança e 

medo, afetando os modos-de-ser do homem, o que gera indagações sobre os impactos de 

tais transformações na subjetividade, nos humores (afetações) do homem. Não é à toa que 

esta época esteja sendo caracterizada por muitos como de adoecimento e sofrimento 

psíquico, como a „era da depressão‟, da medicalização, como a „era do vazio‟, da crise do 

ser-humano, dentre tantas terminologias para caracterizar, sobretudo, o sofrimento do 

homem. Contudo, há outra face desta mesma hipermodernidade.  

As novidades desta era despertam curiosidade e otimismo. A ciência fez grandes 

avanços; o homem alcançou feitos expressivos. A começar pela medicina, que desvenda os 

mistérios do corpo humano, desenvolve vacinas e antídotos contra doenças e epidemias 

antes avassaladoras e fatais, e dispõe de possibilidades para retardar os efeitos do tempo, 

prolongando a juventude, reforçando o mito da „beleza eterna‟. Com procedimentos de alta 

tecnologia, a medicina prolonga a vida em situações crônicas de saúde, restabelecer a 

saúde para casos antes insolucionáveis e raros, e traz/ mantém/ resgata a beleza para os 

insatisfeitos com sua imagem. No Brasil, segundo Juliasz (2010), foram realizadas 645.464 

cirurgias plásticas em 2011, sendo deste total 69% por estética e 31% para reparação. O 
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que levaria a essa busca?  Os reflexos da indústria do consumo, ditada pelo sistema 

econômico, que traz a imagem perfeita associada à felicidade? Le Breton (2003) dedicou-

se a investigar os tortuosos caminhos em busca do corpo ideal, o denominando “corpo-

rascunho”, que estaria sim sendo moldado pela indústria do consumo, desestabilizado pela 

indústria da saúde, em um movimento infindável de técnicas que visam à perfeição. Cuidar 

da imagem poderia ser então, considerada outra palavra de ordem na hipermodernidade. 

Nunca houve tanta preocupação com a imagem como nos dias de hoje. E isso vale tanto 

para as cirurgias plásticas de efeito estético, como para as academias, as dietas milagrosas, 

o mercado da moda que nos traz modelos de beleza que fogem ao biótipo padrão, mas 

exalam sucesso, beleza e bem-estar, dentro de roupas de grife que chamam a atenção pela 

relação alto custo x descartabilidade, cuja popularidade e integridade deve durar somente 

uma estação, se tornando ultrapassada, como na linguagem dos modistas, “out”. Isso 

acontece com sapatos: uma hora está na moda salto fino, depois salto grosso, depois 

Anabela, e quando menos se espera, a moda diz para esquecermos tudo, que a moda agora 

é plataforma, e o mesmo se estende a roupas, cabelos, acessórios, etc. E o acesso a este 

universo de beleza, bem-estar e saúde depende não apenas do desejo, mas da 

disponibilidade que se tenha para pagar seu alto preço, pois na hipermodernidade, além da 

beleza, a saúde custa muito caro.  

Para os que dependem da prestação de serviços de saúde pública aqui no Brasil, por 

exemplo, esta busca custa ainda mais caro: longas filas de espera e faltam: estrutura, 

hospitais, medicamentos, profissionais e uma série de dificuldades. É rotina nos hospitais 

públicos pelo Brasil a demora ser tão longa que chega a custar à vida de quem necessitava 

de cuidados. No outro extremo estão técnicas que prolongam a vida: respiradores, 

monitoramento cardiológico, eletro, ressonância, estando a morte banida do vocabulário 

hipermoderno, negada com múltiplos recursos (Moura, 2012). O último Censo (IBGE, 
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2010) aponta aumento na expectativa de vida dos brasileiros para 73 anos e seis meses de 

idade. Ainda no segmento da saúde, está a indústria farmacêutica que movimenta no Brasil 

bilhões por ano, com previsão de expansão. E o que isso novamente nos diz? Que este 

lucro se deve ao elevado (e preocupante) crescimento do consumo de fármacos. 

Inovadores prometem a “cura” de sintomas (ou “males”) físicos e emocionais, na forma de 

cápsulas: de felicidade, de emagrecimento, de pele perfeita, anti-stress, anti-rugas, de 

tranquilidade, de excelentes noites de sono; proporcionando, desta forma, anestesia e uma 

ilusão: de ser possível comprar saúde e bem-estar. Ilusão, pois, basta interromper a 

ingestão de tais remédios para voltar a sentir: insônia, dor de cabeça, dor no pescoço, 

tristeza, fome, preocupações e consequentemente, stress e rugas, em um efeito, muitas 

vezes, potencialmente maior.  

Moreira e Sloan (2002) propõem um olhar crítico para se compreender os 

fenômenos psicopatológicos da atualidade e sinalizam que a cultura individualista impõe a 

busca constante de um “ideal de felicidade” (p.132), criando condições que favorecem o 

adoecimento mental. O homem atual é, a todo o momento, cobrado a ter corpo, cabelo, 

sorriso e aparência perfeita, dinheiro, felicidade, sucesso, realização, dentre outros projetos 

disseminados pela mídia como a regra, o que o leva ao desgaste físico e psíquico, gerando 

sofrimento psíquico, que muitas vezes é confundido com doença mental: “na medida em 

que a forma de viver e pensar das pessoas se insere em uma cultura individualista, mais e 

mais estas pessoas terão propensão a desenvolver quadros psicopatológicos” (p.231). 

Neste contexto, paradoxalmente, estes mesmos autores (Moreira & Sloan, 2002), a 

sociedade geradora de sofrimento, cria soluções para atenuar os problemas, com 

tratamentos para todos os males nesta era dos medicamentos hiperpotentes na cura do 

sofrimento e das soluções hiperimediatas dos problemas, “trata-se de eliminá-los a 

qualquer custo” (p.160). E a cada dia, aumentam as patologias mentais no mundo inteiro, 
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cujo cerne está no individualismo, que desencadeia uma série de problemas emocionais. 

Sinal disso é a multiplicação das farmácias. Hoje é possível encontrar várias em apenas um 

quarteirão, mostrando que o mercado medicamentoso é altamente lucrativo e próspero.  

Partindo desta análise, é possível perceber o quanto os valores desta sociedade 

capitalista estão influenciando nos modos de estar-no-mundo. Segundo Lipovetsky (2007), 

uma das características principais desta era, é o imediatismo, o que nos faz pensar em uma 

sociedade imediatista, em que não há tempo para esperas e lacunas, uma sociedade fast-

tudo: fast-comida (fast-food), fast-dinheiro (cartões de crédito), fast-soluções, fast-beleza, 

fast-consumo, fast-relacionamentos, fast-avanços. As coisas são para ontem, e precisam 

ser vividas - na falsa ideia que o capitalismo nos passa - no eterno presente, em que tudo é 

possível e que o limite é (ou quase é) o céu. Sem censura, sem limites, sem noção. Somos 

levados a gastar o dinheiro que não temos, com coisas que de fato, não precisamos. Quem 

precisa, na verdade, é o mercado, de nosso desejo, nosso consumo, nosso dinheiro, que 

cria no imaginário social falsas necessidades, que mais refletem sua demanda do que de 

nós mesmos. E assim, neste movimento de consumo e de novas „necessidades‟, tudo se 

torna alvo de ser consumido por nós, público, composto por indivíduos comuns, em sua 

maioria, anônimos, que a todo o instante recebem os apelos do mercado, seja de produtos, 

de ideias, de imagens, de estilos de vida, com a ideia da felicidade hipermoderna.  

E no item comportamento, é característico da hipermodernidade em que vivemos o 

fenômeno “camaleão”, se assim pudermos denominar, a facilidade com que as mudanças 

acontecem no comportamento das pessoas. Rapidez, versatilidade, influência e 

flexibilidade são algumas das palavras mais comuns para descrever a geração atual de 

jovens nascidos entre 1978 em diante. Também conhecida como „Geração Y‟ (Veloso, 

Dutra & Nakata, 2008), recebe esta nomenclatura especial para definir os nascidos na era 

digital, com todas as suas peculiaridades: democrática, da ruptura da família tradicional, 
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mudanças de valores, globalização, internet e conectividade. Pensando no perfil das 

diferentes faixas etárias da sociedade hipermoderna, as crianças não vivem sua infância, 

estando mais adultizadas. Tornaram-se consumidoras vorazes de novidades. 

Biologicamente e cognitivamente, estão nascendo e desenvolvendo suas habilidades, cada 

vez mais cedo. Essa é a primeira geração que nasceu com TV, computador e comunicação 

rápida dentro de casa, não necessitando aprender a dominar as máquinas, como as gerações 

anteriores. Conectados, ao mesmo tempo em que estudam, são capazes de ler notícias na 

internet, checar o Facebook, escutar música, falar ao celular e ainda prestar atenção no que 

dizem na sala ao lado. A velocidade é instantânea, sendo uma geração que requer 

novidades e desafios à todo instante. Os adolescentes também estão cada vez mais 

precoces e entrando na vida adulta mais cedo: escolha profissional, sexualidade, solidão. E 

do outro lado, adultos seguem buscando a juventude perdida. Reforçados pela mídia, 

voltados para si, dispostos a consumir o que for necessário para ser feliz. Lipovetsky 

(2007) fala do deus Dionísio – que distribui alegria em abundância, estimulando os 

homens ao gozo. Para este filósofo, esse ethos de alegria foi redescoberto pelo homem da 

atualidade, com a cultura que se volta às sensações imediatas, aos prazeres no presente, 

como um retorno do carpe diem.  

Talvez a palavra que descreva bem a sensação predominante para as classes mais 

favorecidas nos dias de hoje é “poder” em seus extremos – sua falta ou abundância. Os 

limites: do tempo, do espaço, do corpo, das relações, estão sendo ultrapassados, 

prevalecendo um clima de que “tudo ou quase tudo é possível” para esse homem 

hipermoderno. E, no outro extremo, dos menos favorecidos socialmente, financeiramente, 

educacionalmente, prevalece a impotência, o não ter, o ter de lidar com a realidade da 

falta, em um mundo em abundância, de excessos e de tecnologia. Isso alimenta as 

desigualdades que marcam a realidade do país e retroalimenta o sistema da violência, da 
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corrupção, da exclusão. Os que têm, querem ter ainda mais, e os que não têm, querem ter 

acesso ao mundo prometido na TV, nos outdoors. E, neste nó, entre querer e não poder, se 

cronifica a violência, o tráfico de drogas, a corrupção, a falta de ética e a banalização da 

vida. A violência está presente no cenário hipermoderno e nos torna prisioneiros em 

nossos próprios lares. E então, são levantados muros, instaladas cercas elétricas, colocadas 

grades, condomínios fechados são fortemente armados, sistemas de vigilância são 

contratados. Tudo para manter a segurança, o controle, e equilibrar o poder nas mãos de 

quem acha que ainda assim pode controlar tudo. E a angústia e o medo chegam em 

resposta à insegurança, à perda do controle, mas rapidamente, como em um piscar de 

olhos, são suprimidos por novas demandas do mercado, silenciando o sentir, que segue em 

busca de suas mil possibilidades de ser, ter, mudar e transformar. Imerso neste “poder”, na 

medida em que o homem hipermoderno se vê com a possibilidade de modificar-se, 

transforma sua aparência partindo dos referenciais passados pela mídia. Se antes o acesso a 

recursos de estética, por exemplo, eram privilégio de poucos, hoje há uma popularização 

da beleza, que está mais acessível ao público.  

Hoje, é possível, por exemplo, mudar os cabelos como nunca antes – enrolados 

ficam hiperlisos, lentes que corrigem a visão para quem necessita ou muda a cor para 

quem deseja. Além disso, temos redução de medidas, hiperbotox, hipercorpo, hiperbeleza. 

Tudo levado ao extremo, com o objetivo da felicidade, que, estampada em outdoors nas 

avenidas e no mundo virtual, encantam, hipnotizam os desavisados, criando o desconforto 

consigo mesmo, gerando necessidade de reconhecimento, valorização, de tornar-se sua 

melhor versão de si mesmo(a), mais belo(a), feliz, realizado(a), imperando o ideal da vida 

perfeita que traz um curioso paradoxo.  

Paradoxalmente a este exagerado culto à imagem e ao corpo, nunca existiu na 

história uma legião tão grande de pessoas virtuais, como agora, através da tecnologia. 
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Tanto se vendeu que o corpo e a imagem perfeita são sinônimos de sucesso e felicidade, 

que cada vez mais a sociedade está aderindo ao plano virtual para exibir sua vida, com 

suas melhores fotos, melhores passeios, melhores celulares. O corpo foi idealizado e a 

sociedade comprou a ideia. Tudo está na rede. Isso foi tão impactante, que talvez possa ter 

relação com o crescimento vertiginoso dos usuários da rede, não apenas para fins 

acadêmicos e informativos, mas para fins de interação social. E eis que a moda das redes 

sociais atinge seu ápice e continua a crescer. Se refletirmos, neste plano, tudo é possível, 

tudo está ao nosso controle em um click! E os grandes coadjuvantes desta massificação de 

valores e ideias de felicidade em clicks são os incríveis – palavra escolhida para descrever 

o espanto e o encanto que causam - avanços tecnológicos, e mais especificamente a 

Internet, que está provocando profunda revolução na maneira como nos relacionamos no 

mundo, um fenômeno global, tema central do presente estudo.  

O homem hipermoderno está familiarizado com a tecnologia: eletrodomésticos 

inteligentes, eletroeletrônicos, computadores de última geração, aparelhos hightechs como 

Tablets, Mp3 Players, celulares wi-fi, câmeras fotográficas, note e netbooks. Todo este 

aparato eletrônico tornou-se instrumento que, mediado por fibra ótica, alcança terra, água e 

ar, para trazer aos habitantes deste planeta uma das maiores invenções que a humanidade 

já conheceu: a Internet, responsável pela unificação virtual dos continentes, consolidou o 

processo de globalização, transformando a comunicação mundial. Esses recursos 

hightechs, associados à estreia dos realities shows, provocaram uma mudança na TV e na 

vida em sociedade, com a publicização da vida privada e a espetacularização da vida 

cotidiana (Lipovetsky, 2004).  O que antes se resumia a fatos da intimidade da vida 

familiar, que se registravam apenas na memória dos presentes ou nos álbuns de família, 

caiu na “boca do povo”, com o “boom” dos recursos tecnológicos, como máquinas 

digitais, blogs, fotoblogs, sites de relacionamento, redes sociais. Hoje todos têm seu espaço 
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ao sol para falar de si. Lima (2004) faz uma interessante colocação que leva à reflexão 

sobre os sentidos da modernidade nos dias de hoje: 

Nossa sociedade é regida mais do que pela ânsia de “espetáculo”; existe a ânsia de 

prazer a qualquer preço, não made in id [Isso], mas made in Superego. O superego 

pós-moderno “tudo vale” e “tudo deve porque pode”. Todos se sentem na 

obrigação de se divertir, de “curtir a vida adoidado” e de “trabalhar muito para ter 

dinheiro ou prestígio social”, não importando os limites de si próprio e dos 

outros.  As pessoas se sentem no dever de se vender como se fosse um prazer, de 

fazer ceia de natal em casa à meia noite, de comemorar o gol que todo mundo está 

comemorando, de curtir o carnaval nos 3 ou 4 dias, de seguir uma religião, de usar 

celular sem motivo concreto, de gastar o dinheiro que não têm, de transar toda 

noite porque todos dão a impressão de fazê-lo, de fazer cursos e mais cursos, 

ascender na empresa, escrever mil e um artigos por ano na universidade, enfim, 

todos parecem viver na “obrigação” de se cumprir uma ordem invisível, e de 

ser visivelmente feliz e vencedor. O senhor invisível que nos manda é o superego 

pós-moderno; “ele manda você sentir prazer naquilo que você é obrigado a fazer”. 

E, ai daquele que não consegue, ou que se nega seguir a moral de rebanho, pagará 

de três modos: será estigmatizado pelos seus pares (“Ele quebrou o código, é um 

traidor do superego pós-moderno!”), ou pagará com um terrível sentimento de 

culpa ou, ainda, sofrerá os sintomas de uma doença psicossomática (p.59). 

Surge a angústia diante das cobranças. Ao tempo em que pensa “controlar” a 

tecnologia e a si, o contexto oferece paradoxos ao homem. Apesar de estar sendo tomado 

por um ritmo frenético de mudanças, ainda há muito a avançar em qualidade de vida, 

atenuar diferenças sociais e o sofrimento humano. Discorrer sobre este tema é dar conta 

dos paradoxos que a época traz. E apesar deste cenário paradoxal, Lipovetsky (2004) é 
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otimista, vislumbrando a emergência de uma democracia pós-consumista, na qual 

liberdade, responsabilidade, fé, tolerância e autonomia serão os alicerces sociais.  

Passemos ao próximo capítulo de nosso estudo, onde dialogaremos sobre o fato que 

marcou a sociedade como um todo: a internet, que inaugurou a “Era do Click”.  
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II. A Era do Click e suas Possibilidades 

 

O que nos leva a escolher uma vida 

morna? A resposta está estampada 

na distância e na frieza dos sorrisos, na 

frouxidão dos abraços, na indiferença do 

bom dia, quase que sussurrado. 

-Luís Fernando Veríssimo- 

 

Se a Revolução Industrial modificou os modos de ser daquela época, como pensar 

sobre os efeitos da inovação tecnológica mais famosa de hoje: a Internet? Veremos neste 

capítulo bons exemplos das possibilidades inauguradas em clicks. No compasso da 

velocidade dos avanços da tecnologia, nos deparamos com um mundo novo que, enquanto 

para alguns, é conhecido como sociedade da informação, neste estudo, retrata o que 

denominamos a Era do Click. Aqui imperam tecnologia, velocidade e contato.  

São as nuances deste mundo paralelo virtual cada vez mais presente no dia-a-dia 

hipermoderno, denominado ciberespaço; um novo “espaço” de convivência/ interação que 

está modificando as dimensões constitutivas do homem, e, nesta seção, você está 

convidado a explorar com maior profundidade as possibilidades deste local, inauguradas 

pelo acesso à internet. 

 

2.1 Internet: Abrem-se as Portas para um Novo Mundo 

Com as influências trazidas pela globalização e pela emergência da internet, hoje 

uma boa parcela do mundo está conectada em uma rede mundial, inaugurando a “Era do 

Click”. Vejamos os caminhos que nos levaram a essa nomeação.  



30 
 

Consagrada como um dos meios mais “populares” de comunicação na 

hipermodernidade, a Internet, hoje, faz parte do cotidiano de milhares de pessoas no 

mundo e configurou o que hoje conhecemos como espaço virtual ou ciberespaço; um novo 

“espaço” de convivência/ interação que está modificando as dimensões constitutivas do 

homem hipermoderno. Diferentemente da época do seu começo, quando ainda era um 

privilégio de poucos, reconhecida como um item caro e sinônimo de luxo, hoje, de tão 

comum, tornou-se “transparente”, sendo notada apenas quando falha ou falta. Só então, 

nos damos conta do quanto “nos tornamos” (para alguns) ou “estamos nos tornando” (para 

outros), dependentes da mesma.  

Considerada a maior de todas as invenções do século XX, a Internet “nasceu” em 

1969, nos Estados Unidos (com o nome de Arpanet), como uma rede para compartilhar 

dados, tendo como cenário de fundo a guerra fria, a fim de garantir a superioridade militar 

americana em relação à tecnologia bélica soviética. Fora projetada para resistir, inclusive, 

a ataque nuclear
1
 (Vaz, 2004). No Brasil, sua história conta com dois períodos: o 

acadêmico e o comercial
2
. O surgimento da internet no Brasil foi estampado na capa da 

Veja em 01/03/1995 anunciando a chegada de uma rede planetária que iria mudar a vida de 

todos. Os meios de comunicação voltavam-se para preparar a adaptação do homem a esta 

“nova era”, de um novo homem: conectado a tudo e a todos, sem a necessidade de estar 

fisicamente; poderoso, tendo em mãos um dispositivo que o tornaria onipresente e 

onipotente (Nicolaci-da-Costa, 2008). Recuero (2009) assemelha o impacto da Internet ao 

surgimento da escrita, transformando o mundo em uma aldeia de vias duplas de 

comunicação, onde todos podem construir, escrever, falar e serem ouvidos, vistos e lidos.  

                                                           
1 No primeiro ano, havia três universidades interligadas, dois anos depois, quinze. Em 1980 fora destinada à pesquisa e 

em 1990, extinta. Em 1995 inicia sua “fase comercial”, se disseminando rapidamente (Vas, 2004) 

2 O período acadêmico, em 1990, caracterizou a implantação da Rede Nacional de Pesquisa – RNP, e o período de acesso 

comercial à Internet, em 1995 quando do aumento do seu uso no país. (Nicolaci-da-Costa, 1998). 
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Em 2007, uma pesquisa realizada no Brasil indicava o uso da Internet em 9,4% da 

população brasileira naquela época (Antonioli, 2012). Com os avanços, nos questionamos 

o que mudou de lá para cá e como estariam tais números? Um levantamento atual 

identificou dados que surpreendem. O número de usuários no mundo em 2012 chegou a 

2,4 bilhões, com a maior concentração na Ásia (1,1 bilhões). A América Latina ficou em 

quarto lugar (255 milhões). Pesquisas recentes apontam no Brasil cerca de 94,2 milhões de 

internautas.  Isso significa um crescimento aproximado de mais de 600% em cinco anos! 

Para ficar mais claro, mais números que indicam este avanço. A cada dia, 500 mil pessoas 

entram pela primeira vez na Internet e são publicados 200 milhões de tuites; a cada minuto 

são disponibilizadas 48 horas de vídeo no Youtube e, a cada segundo, um novo blog é 

criado (Antonioli, 2012).  Hoje, a Internet é item indispensável à parte significativa da 

população, e, sinal desta valência é o crescimento, por exemplo, do número de sites na 

rede. De 315 sites em 1982, para 634 milhões hoje (Antonioli, 2012). Para Castells (2005) 

“A Era da Internet foi aclamada como o fim da geografia” (p.170). Isso retrata a superação 

de fronteiras. O ciberespaço é um lugar em que são percebidas diferentes formas e 

manifestações de solidariedade, de coesão social, de resistência, de movimentos políticos, 

de vida comunitária (Castells, 2004; Lévy, 1990/1993 & Rheingold, 1993) e reflete a 

desigualdade social, trazendo, igualmente, a exclusão digital. Portanto, a Internet vem se 

tornando a principal tecnologia na vida de jovens e adultos hipermodernos geridos pelo 

sistema de produção capitalista, sendo, nas palavras de Castells (2003), “o tecido de nossas 

vidas” (p.07), se consolidando como espaço que agrega inovações que dificilmente alguém 

ousou pensar ser possível. 
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2.2 As Possibilidades em um Click 

Com a Internet fazendo parte do dia-a-dia, vivenciamos e compartilhamos um 

mundo com duas realidades: uma presencial, das coisas concretas e palpáveis, do contato 

direto, do toque, dos cheiros, acessível às sensações; e outro, virtual, onde quase tudo que 

ocorre no mundo presencial é possível, contudo, sem que haja o encontro presencial entre 

as pessoas. Não é interesse deste estudo tomar um ou outro como correto, mas olhar as 

nuances deste cenário, de forma a entender “que nova disposição estaria se formando e a 

que nova sociedade conduzindo?” (Marcondes-Filho, 2001, p. 37). A intenção deste 

estudo, portanto, reside na tentativa de buscar compreender este campo, muito menos que 

explicá-lo, com uma atitude de abertura em relação ao fenômeno que se apresenta a nós 

sob diferentes nomes: mundo virtual, net e ciberespaço
3
 são alguns termos empregados 

para se referir ao lócus de nosso tema, em alguns momentos como sinônimos, outras vezes 

como relacionados entre si. Para Castells (2003), a Internet é uma vasta galáxia que 

conectou computadores entre si, criando um espaço virtual, que posteriormente fora 

denominado “ciberespaço”. Em decorrência de suas características únicas, pioneiras e 

revolucionárias, despertou reações diversas, de surpresa, encantamento e estranhamento.  

Mas o que seria o virtual ao qual tanto nos referimos? O termo virtual vem do 

latim, „virtualis‟, derivado de „virtus‟, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o 

que existe em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado 

necessariamente à concretização efetiva ou formal, como por exemplo, uma árvore, que 

está virtualmente presente na semente (Lévy, 1996). 

                                                           
3 Uma junção de cibernética - criada pelo escritor de ficção científica William Gibson no início dos anos 80 – e espaço. O 

termo tornou-se popular para designar o espaço da Internet, devido à etimologia da palavra cibernética, que se encontra 

relacionada à robótica e à informática. Entende-se por cibernética um espaço que existe no mundo de comunicação em 

que não há a necessidade da presença física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento. A 

ênfase é dada ao ato imaginativo (Marquioni, 2006). 
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Há registros da menção da palavra virtual na obra de Ortega y Gasset (2005/1925), 

“A Desumanização da Arte”. Em uma época marcada por um processo de massificação e 

crise do racionalismo, Ortega y Gasset propõe o rompimento com padrões anteriores. Para 

este autor, a experiência proporcionada pela arte realista remete o público a um universo 

de representações do real, no qual os problemas e as relações humanas provocam 

sentimentos semelhantes aos experimentados na própria vida. Assim, a obra de arte realista 

seria uma janela para a realidade o que leva Ortega a defender que, em certo sentido, a 

obra de arte realista apenas parcialmente uma obra de arte, para cujo deleite, é 

desnecessário um “poder de acomodação ao virtual e transparente que constitui a 

sensibilidade artística” (Ortega, 2005/ 1925, p. 29). Já naquela época, Ortega y Gasset se 

remetia ao virtual como uma representação do real. E a respeito disso, Lévy (1996) irá 

aprofundar seus estudos, na obra “O que é o virtual”. Do ponto de vista filosófico, o virtual 

não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de 

ser diferentes (Lévy, 1996, p. 15). E a respeito dessa perspectiva, argumenta: 

 A palavra ´virtual´ pode ser entendida em ao menos três sentidos: o primeiro, 

técnico, ligado à informática, um segundo corrente e o terceiro filosófico.... Na 

acepção filosófica, é virtual aquilo que existe apenas em potência e não em ato, o 

campo de forças e de problemas que tende a resolver-se em uma atualização (Lévy, 

1996, p. 47). 

Este autor esclarece o virtual como o que está em potência no real. E o ciberespaço, 

como um espaço de interação e comunicação entre as pessoas, mediado por redes de 

computadores, não caracterizado como “oposto ao real, mas que o complexificaria, 

público, imaterial, constituído através da circulação de informações” (Lévy, 1996, p. 94). 

Assim, embora invisível aos nossos olhos, o ciberespaço se configura como um lugar real, 

com um fluxo de internautas tão grande como qualquer população no planeta.  
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Augé (1994), em sua obra intitulada “Não-Lugares”, discute a questão que se 

apresenta nos dia de hoje: espaços que se configuram paradoxalmente como lugar e não 

lugar ao mesmo tempo. E é justamente o que ocorre com o ciberespaço que, ao mesmo 

tempo em que está “invisível”, é tão real quanto qualquer outro espaço, sendo assim 

legitimado, embora tenha havido uma discussão neste sentido quando o virtual fora 

entendido como oposto ao real.  

Na contramão dos críticos, a pioneira no estudo deste tema, Sherry Turkle (1995), 

afirma ser: “um erro falar sobre vida real e vida virtual, como se uma fosse real e a outra 

não” (p. 289). Com esta concepção, reflete sobre as fronteiras entre real e virtual: “pessoas 

investem tanto do seu tempo e tanta energia emocional no virtual, por que falar do físico 

como o único real?” (p. 289). Esta seria uma das críticas que a autora tece a respeito do 

olhar preconceituoso que alguns ainda trazem em relação às experiências no mundo virtual 

e diante disso, sugere os termos: “virtual” e “RDV” (“resto da vida”) (p.259).  

Hoje não restam dúvidas a respeito da legitimidade das experiências 

compartilhadas na virtualidade. No ciberespaço, um lugar pode se tornar dois ou muitos 

lugares ao mesmo tempo, representando um paradoxo: todo e nenhum lugar ao mesmo 

tempo. Mas é justamente isso que o torna tão interessante e curioso. Lévy (1996) afirma 

ser virtual: “entidade „desterritorializada‟, capaz de gerar diversas manifestações concretas 

em diferentes momentos e locais determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um 

lugar ou tempo em particular” (p. 47). Este trecho traz a noção de tempo e espaço no 

ciberespaço, como um território e local capaz de abarcar diferentes manifestações em 

locais e tempos diversos, sem a fixidez de sua localização. Além disso, as possibilidades 

da Era do Click de „deslocamento‟ com imediaticidade e velocidade ao local desejado, 

geram uma noção de eterno presente. Este aspecto é pensado por alguns autores
4
 que, cada 

                                                           
4 Augé, 1994; Bauman, 2000; Castells, 2003; Harvey, 1989; Jameson, 1991; Nicolaci-da-Costa, 2005 & Recuero, 2009.  
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qual à sua maneira, pondera a respeito das alterações nos espaços físicos, da emergência de 

espaços alternativos e dos impactos sobre a vida em sociedade.  

Para Recuero (2009), a característica da não-geograficabilidade é inovadora e 

diferencial na Comunicação Mediada pelo Computador
5
. É possível conversar com uma ou 

várias pessoas que estejam do outro lado do planeta, receber arquivos, trocar fotos, em 

questão de segundos, ou clicks. A distância geográfica é superada pela ação instantânea da 

rede, como Castells (2003), bem coloca: “a distância (física, social, econômica, política, 

cultural) para um determinado ponto ou posição varia entre zero (para qualquer nó da 

mesma rede) e infinito (para qualquer ponto externo à rede)” (p. 566). No ciberespaço é 

possível ver, ouvir e interagir com algo que esteja localizado há milhares de quilômetros 

de distância de si, emergindo possibilidades que superam invenções anteriores, como o 

telefone, oportunizando interação mais dinâmica e visual, com dados que vão além da 

mensagem, o que reconfigurou espaços.  

Para Castells (2003), o surgimento da imprensa e posteriormente do rádio e da 

televisão viabilizaram o intercâmbio de informações de “um para muitos”, gerando 

grandes audiências e um sentido de comunidade, em um tipo de comunicação unilateral. Já 

o sistema postal e o telefone, embora estruturados em um sistema “um para um”, 

permitiram interatividade com o diálogo e a interação. Já o ciberespaço, evolução de todos 

os meios comunicacionais, reúne tudo em um único lugar, como menciona Lévy (2000), 

por permitir “não apenas uma comunicação „um para um‟ e „um para muitos‟ mas também 

do tipo „muitos para muitos‟ e a articulação em tempo real entre os três modos” (p. 65).  

Essas e outras características fazem da Era do Click um mundo totalmente novo e 

radicalmente diferente da época de nossos pais e avós. Havia empecilhos para acessar 

outros mundos, para viajar, conhecer, se informar, sendo tudo muito mais difícil, tanto 

                                                           
5 Ao qual nos referiremos no corpo do texto com a sigla CMC. 
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pelas dificuldades de transporte e comunicação, como pelo seu alto custo. De uma forma 

nostálgica, quem não se lembra dos primeiros anos da Internet, quando era preciso estar 

em local fixo, com CPU e linha telefônica para acessar uma conexão discada (era 

necessário esperar), instável, lenta, oscilante, de baixa qualidade, que “caía” o tempo todo? 

Diferentemente, hoje temos as conexões sem fio (bluethooth
6
, wi-fi

7
), estáveis,  de alta 

velocidade, móveis, com qualidade para todos os gostos e bolsos, não faltando recursos 

que facilitam a aproximação: smartphones (telefones literalmente espertos, fazem tudo), 

Mp3 players, Tablets, TV e celulares wi-fi; e que, atuantes, constituem a Era do Click. 

Esteja onde e com quem estiver, não importa. Basta uma conexão sem fio e tudo se 

resolve. Com os recursos mencionados acima, estar off-line e precisar de um computador 

está ultrapassado. Com wi-fi, se tem o mundo em clicks: barreiras de tempo e espaço são 

transpostas e o portal para o mundo da rede se abre,  convidando a entrar e ficar, sem hora 

pra sair. Uma vez conectados, a infinidade de possibilidades que se abrem configuram um 

universo ilimitado que será delineado pelo desejo e interesse de quem clica.  

Com esta característica tão peculiar, a Internet poderia ser assemelhada a uma 

lâmpada do gênio mágico dos contos infantis, cuja história poderia começar, ao invés do 

homem encontrando uma lâmpada mágica, encontraria um computador (ou outro recurso 

com acesso à Internet), ao invés de esfregar a lâmpada, clicaria no mouse para conectar a 

Rede das redes, e no lugar do gênio mágico, estaria a Internet, perguntando o que o homem 

deseja: “Diga o que queres que te darei”. Esta seria a mesma frase para ambas as histórias, 

pois tanto o gênio como a Internet proporciona, em um piscar de olhos, o desejo humano. 

                                                           
6 Bluetooth provê uma maneira de conectar e trocar informações entre dispositivos como telefones celulares, notebooks, 

computadores, impressoras, câmeras digitais e consoles de videogames digitais através de uma frequência de rádio de 

curto alcance globalmente licenciada e segura (Vaz, 2004). 

7  Pertence à classe de dispositivos de rede local sem fios (WLAN) (Vaz, 2004). 
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Talvez, as únicas diferenças sejam que o gênio, além de ser uma fantasia, dá direito a 

apenas três pedidos, enquanto a Internet, é uma realidade e proporciona uma infinidade – 

sem limites – de pedidos a quem queira, bastando criatividade, desejo e alguns clicks. 

Estas são as boas-vindas ao mundo sem fronteiras da Internet: comprar, viajar, ir ao banco, 

pegar o boletim da escola, aprender a pilotar avião, jogar, pesquisar, escutar músicas, 

assistir àquele show imperdível da sua banda favorita, conhecer pessoas, aprender a 

cozinhar, ir ao médico, trabalhar, jogar, desabafar. Facilidades, utilidades e comodidades 

em um click: refeições são pedidas pela Internet e entregues em casa. Compras são feitas 

através de sites, as idas ao cinema e aos shows perderam parte de seu público com o 

surgimento da diversão on-line através dos filmes, videoclips e músicas; pagamentos e 

transações bancárias são feitos via internet banking; encontros são marcados em salas de 

bate-papo e redes sociais – virtual ou presencialmente; documentos são pedidos e emitidos 

na Internet; aulas de todos os tipos, apostilas, informações, dicas e curiosidades estão em 

toda a parte da rede; especialmente com a popularidade dos tablets; e a própria delegacia 

se encontra on-line, possibilitando fazer serviços como Boletim de ocorrência. 

Se antes alguém apregoasse que seria possível fazer tudo o que foi mencionado no 

parágrafo anterior, sem sair de casa, sem levantar da cadeira e em movimento – no carro, 

no avião - realizando outras tarefas simultaneamente, com toda a certeza, esta ideia seria 

desacreditada como absurda, impossível, inviável e talvez até insana. Pois bem. 

Inauguramos o século XXI com tudo o que há de mais novo em tecnologia. As facilidades 

alcançadas na vida diária foram potencializadas neste século. Assim, o uso da Internet está 

tão disseminado no dia-a-dia que não há como não reconhecê-la como instrumento 

fundamental para a realização das atividades diárias do homem hipermoderno, nesta Era 

do Click, o que não significa necessariamente classificar como “patológico” este uso, 

como outrora acontecera, embora a dependência seja uma possibilidade. O computador é 



38 
 

mais do que um mero instrumento de comunicação ou uma maravilha da tecnologia. E, 

para algumas pessoas, a relação com a Internet é tão estreita que é difícil imaginar uma 

realidade sem sua existência. Rendeiro (2011) afirma: 

Trata-se de um ambiente no sentido literal, constitutivo de vida, em que é possível 

circular, trafegar informação, encontrar caminhos, seguir atalhos, rotas ou links, 

abrir janelas e cruzar portais. Uma infinidade de espaços que aproximam os termos 

clicar e andar, sugerindo passos e definindo roteiros de navegação (p.257). 

O medo da violência é um fator que atualmente dificulta a socialização em relação 

ao passado, quando as pessoas circulavam com maior liberdade pela cidade. Em resposta à 

isso, as facilidades aumentam, fazendo com que o homem não precise sair de casa ou se 

deslocar, o que acaba por restringir suas possibilidades de contato, centralizando-o em seu 

mundo particular. Com esta, digamos, escassez no contato em relação ao passado, em 

decorrência dos emaranhados contornos da hipermodernidade, para suprir a necessidade de 

interação humana, eis que o homem desenvolve uma façanha na Internet, conquistando 

milhões de adeptos em todo o mundo, e que se desdobrou em múltiplas possibilidades 

comunicacionais: a Comunicação Mediada por Computador. 

 

2.3 Do “Quer Teclar?” ao “Curtir”: As Relações Interpessoais em Tempos da 

Comunicação Mediada por Computador (CMC) 

A Internet trouxe um mundo completamente novo e encantador. Cores, formas, 

sons, interatividade e dinamicidade. Vídeos, fotos, amigos, tudo pode ser encontrado e 

compartilhado na Rede das redes, em um livre fluxo contínuo de dados emitidos em todas 

as direções, em clicks. Tamanha popularidade demonstra o quanto as trocas – sejam de 

qual natureza forem – fazem parte de nossa existência, imersa em um mundo mediado pela 

linguagem que, em suas mais variadas formas, viabiliza a transmissão, o intercâmbio, a 
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modificação e a ampliação de ideias, concepções e, principalmente, a interação com outras 

pessoas, lugares, objetos e culturas. Como diria o saudoso apresentador Chacrinha: “quem 

não se comunica se trumbica”, nos tempos de hoje a Internet confirma a necessidade de 

comunicação que o ser humano traz consigo. Para os adeptos desta nova “onda 

comunicacional”, ela funciona como um divisor de águas no histórico relacional, e para os 

que ainda não a conhecem, apresenta-se como um mundo novo, intrigante, inacreditável e 

assustador, ao mesmo tempo.  

A necessidade de comunicação e trocas entre públicos diversos deu origem à 

Comunicação Mediada por Computador (CMC), que já faz parte dos modos de relação 

atuais (Costa, 2001; Guimarães, 2006; Honorato, 2006; Jungblut, 2004; Ramalho, 2005; 

Romão-Dias, 2001; Rossi, 2004 & Zaremba, 2001). Com sua popularização, milhares de 

pessoas se comunicam através de e-mail, fóruns (newsgroups), listas de discussão, bate-

papo, redes sociais e videoconferência. Com isso, a internet tornou-se espaço para novas 

formas de sociabilidade (Leitão, 2005; Lévy, 2000; Nicolaci-da-Costa, 2001, 2005; 

Recuero, 2009; Silva & Moreira, 2009), “afluente” das linguagens do mundo, trazendo 

diversidade de recursos interacionais que ganham popularidade, transcendendo ao simples 

ato de comunicar, dando espaço a softwares com foco na interação social: Whatsapp, 

MSN, Skype e Facebook. Este último, somando comunicação e vida social, tornou-se “a 

cereja do topo do bolo” da Era do Click. Os e-mails iniciaram nova fase da era digital, 

tornando possível o contato, a troca de arquivos e de informações de uma forma inovadora, 

sem intermediários humanos, requerendo apenas um servidor (uma máquina) para prestar 

tal serviço (Vas, 2004). Depois vieram os chats
8
, cujo principal exemplar foi o IRC

9
, 

oportunizando a conversa entre vários internautas, classificadas por temas de interesse. 

                                                           
8 Através dos quais as pessoas se conectavam para conversar, utilizando-se a escrita, em tempo real para esta interação. 

9 Acrônimo de Internet Relay Chat, criado em 1988 por Jarkko Oikarinen, na Finlândia (Silva, 2000). 
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Após algum tempo foi lançado o igualmente popular mIRC
10

, havendo a possibilidade de 

criação de um grupo próprio. Neste tipo de comunicação, a linguagem deteve papel de 

destaque, pois através dos emoticons
11

 foi possível expressar emoções, facilitando na 

compreensão da tonalidade afetiva do que estava sendo expresso (Vas, 2004). O termo off-

line surgiu nesta época como uma comunicação presente-ausente para interagir mesmo 

sem se estar conectado à Internet, por meio de mensagens recebidas, tão logo a pessoa se 

conectasse novamente.  

On-line ou off-line, de click em click, o IRC tornou-se um pioneiro em encontros 

virtuais, onde as pessoas se conheciam, faziam amigos e até encontravam amores, por 

meio de linguagem digitada (“teclada”). Pessoas de todo o mundo, cada um com seu 

nickname
12

, se encontravam em um mesmo ponto de encontro, para conversar sobre temas 

de interesse em comum, todos visualizando os diálogos na tela, participando, escrevendo 

suas falas, em um movimento caótico, empolgante e curioso. E, no caso de se encontrar 

alguém com uma conversa aparentemente interessante, o segundo passo seria o convite 

para uma conversa individual, em janela separada, com a frase que consagrou o mIRC: 

“Quer teclar?” que dizia tudo: o ponto inicial para uma amizade, um namoro, uma paquera, 

que poderia se desdobrar em troca de telefones, endereço, encontro marcado, ou ser 

encerrada em si mesma, com um longo silêncio do outro lado da tela, sinalizando a falta de 

interesse da parte convidada, em dialogar com quem havia tomado a iniciativa. Já eram 

tempos modernos, tempos de descobertas de um novo território sem leis, sem regras, em 

                                                           
10 Chat criado em 1995 por Khaled Mardam-Bey,  utilizando o protocolo IRC, tornando possível a conversa com milhões 

de pessoas de diferentes partes do mundo (Silva, 2000). 

11 Palavra derivada da junção dos termos: emotion (emoção) + icon (ícone) é uma sequencia de caracteres tipográficos, 

como: :), ou ^-^ e :-); ou uma imagem (usualmente pequena), que visa transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem 

os emprega, por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial (Vaz, 2004). 

12 Apelido utilizado na internet para participar das conversas. 
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branco. Naqueles momentos, nos milhares de acessos em salas de bate-papo coletivos ou 

individuais, estavam sendo traçados o que ficaria para a história da CMC, semeando os 

avanços que ainda estariam por vir. Para Silva (2000), no ciberespaço poucos dias de 

convívio são suficientes para estabelecer maior intimidade e intensidade nas relações, que 

podem durar ou ser efêmeras, tal como se iniciam, terminam, como estrelas cadentes, 

intensas e breves. Esta autora nomeia de "compressão" da temporalidade o fenômeno da 

temporalidade na rede, que acaba por trazer grande influência na sociabilidade on-line, 

dinâmica e fluida, com a contínua saída e entrada de pessoas. 

A CMC tornou possível o diálogo com conhecidos ou desconhecidos sobre temas 

considerados “tabus”, como sexo, confidências, opção sexual. Protegidas pelo anonimato, 

as pessoas se tornam visíveis, no quesito auto-expressão - e invisíveis, no quesito 

exposição, criando um clima de liberdade para conversar, seduzir, trocar experiências em 

áreas antes proibidas e inexploradas. Este assunto fora bastante discutido no início deste 

século, quando a CMC estava dando seus primeiros passos, causando uma diversidade de 

impressões e reações diante destas novas formas de sociabilidade, nunca vistas. Alguns se 

questionavam sobre a “ilusão de proximidade, de conhecimento e intimidade” a despeito 

das distâncias geográficas, sobre a fuga da “realidade real”, como sendo aspectos 

negativos da virtualidade (Dela Coleta, 2008).  

A ausência da presença física do corpo neste tipo de interação foi um dos pontos 

criticados por vertentes teóricas que reconhecem a interação através da CMC como espaço 

que apaga o corpo do sujeito, tendo como fundamento a importância do fator presença 

física para uma comunicação (Cardoso, 1999; Contrera & Baitello, 2010). Embora seja um 

dado pertinente, que demande estudos, esta crítica parece não ter muita importância na 

prática para os usuários que se multiplicam mais e mais em todo o mundo. Os 

relacionamentos na Internet produzem inversão do tradicional: não condicionadas ao 
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contato face a face, mas à lógica do estar-junto, mesmo num espaço desterritorializado. Há 

um redimensionamento do processo da relação interpessoal e social (Castro, 1999). 

Aprimorada, a CMC, passou a incluir comunicação face-a-face, através de vídeo ou 

imagem, fortalecendo a noção da presença, para além dos emoticons com a interação em 

vídeo, trazendo novos estímulos: o discurso falado, entonação, gestos, postura do corpo, 

orientação, o olhar e expressão facial do locutor, enriquecendo e complementando a 

interação virtual (Vilhjálmsson & Cassel, 1998).  

Tipicamente social, o homem está em comunidade desde seu nascimento, com 

aquelas às quais não escolhe, como família, bairro, cidade, etc., e aquelas às quais escolhe 

para participar: trabalho, religião e, mais recentemente, as comunidades virtuais ou redes 

sociais, cujo foco é a sociabilidade virtual (Recuero, 2009). A experiência de relação com 

o outro adquire novas nuances neste novo cenário. Na literatura é possível encontrar 

diferentes termos de comunidade: mediada por computador (Souza, 2004); interpretativa 

(Borovoy, Martin & Resnick, 1999), virtual (Jones, 1997; Patterson, 1996; Preece, 2000 & 

Rheingold, 1993) e redes sociais (Recuero, 2009; Ribas & Siviani, 2008). Aqui, optaremos 

pelo termo redes sociais. E o motivo se justifica pela significação do termo. Uma rede é 

um conjunto de fios que se entrelaçam, formando um todo conectado. Este termo foi 

trazido para o âmbito das relações sociais para definir a configuração das interações na 

sociedade, em seu aspecto presencial e virtual (Ribas, 2008). Enquanto as redes sociais 

podem ser definidas como um ou mais conjuntos finitos de atores (pessoas, instituições ou 

grupos) e conexões (Degenne & Forsé, 1999; Wasserman & Faust, 1994), as redes sociais 

virtuais são fenômeno recente que emergiu paralelamente ao ciberespaço, se tornando 

popular (Recuero, 2009). De acordo com Lin (2007), as comunidades virtuais preenchem 

necessidades de comunicação, informação e entretenimento de seus membros, 

possibilitando conversas, amigos, troca de ideias e compartilhamento de conhecimentos. 
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Como as redes presenciais, as virtuais reúnem pessoas com interesses comuns (Recuero, 

2009 & Rheingold, 1996). Rendeiro (2011) traz o cenário em que emergem as redes 

sociais, marcado por realities shows, propostas de vidas paralelas, como o Second Life, 

mensagens instantâneas, blogs, fotoblogs, videologs; e o Youtube, com milhões de 

visitantes que assistem a tudo e a todos. Em sua opinião, isso seria “a vida ganhando 

contornos de videoclip, uma forma de narrar sobre si mesmo, sustentada por imagens e por 

ritmos, denotando uma nova forma de lidar com o tempo e o espaço” (p.257).  

Ao pensar nas redes sociais da atualidade, a primeira que vem à lembrança costuma 

ser o Facebook
13

, seguido do seu antecessor e quase extinto, o Orkut, e na sequência, o 

igualmente famoso Twitter. Todos possivelmente já ouviram uma destas palavras e talvez 

já tenham vivenciado experiências através delas. Mas o que trazem de novo? De fato, não 

se tratam apenas de palavras estrangeiras. O Twitter e o Facebook representam o que há de 

mais moderno e inovador em termos de interação via Internet, e alcançaram um poder e 

uma popularidade que incompatibiliza sua concorrência com outros recursos midiáticos 

como televisão e rádio, que outrora significaram igualmente inovação e poder.  

No presente estudo, nos deteremos ao Facebook que, inicialmente com acesso 

restrito, tornou-se popular entre estudantes americanos, em 2006. Ao acessar sua página 

pela primeira vez, os usuários são convidados a criar perfis, com seus dados pessoais. 

Estando anos à frente do IRC, o Facebook traz maior interatividade entre os usuários, que 

têm a possibilidade de: demonstrar apreço, opinar, colaborar, compartilhar e divulgar em 

tempo real, questão de segundos, em forma de comentários, com registro cronometrado do 

                                                           
13

 O “face”, como costuma ser chamado por seus usuários, foi criado em 2004, por um grupo de alunos de Harvard, tendo 

à frente Mark Zuckerberg, com foco em trocas e contatos profissionais. O nome Facebook (traduzido como livro de 

rostos), decorre do nome coloquial para o livro dado aos alunos no início do ano letivo por algumas administrações 

universitárias nos Estados Unidos para auxiliar os alunos a conhecerem uns aos outros, através de fotos.  
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tempo
14

, com a opção de “curtir” 
15

. Assim, na hora em que alguém posta, uma foto que 

acabou de ser tirada, os amigos que estão conectados, automaticamente, passam a 

comentar e a interagir, “curtindo” aquilo que foi colocado, comentando ou 

compartilhando. Nos mesmos moldes, funciona a opção “cutucar”, como uma forma de dar 

atenção ou chamar a atenção para si. 
16

 Recuero (2002, 2009) e Lemos (2002) afirmam que 

as redes sociais constituem uma relação regular de contato contínuo. Ao compartilhar 

atividades, usuários recebem feedbacks em tempo real, criando uma espécie de 

“convivência virtual”. Sendo o foco desta rede social a sociabilidade, é esperado que as 

pessoas façam trocas nestes meios. Surpreendentemente, seus idealizadores não 

imaginavam as proporções que tal rede alcançaria. As redes sociais se popularizaram como 

locais onde todos têm seu espaço, seu momento de atenção, sendo utilizado de acordo com 

as particularidades de cada usuário. Enquanto alguns raramente colocam fotos, ou 

comentam, outros vivem conectados 24h do dia, colocando fotos, expressando, 

“cutucando” no mundo virtual. A respeito disso, Honorato (2006) acredita que o que leva 

as pessoas a participarem de comunidades virtuais e por elas se relacionarem sem haver a 

presença física, demonstra a necessidade do homem de afiliar-se a um grupo. Ao criar um 

perfil no Facebook não é necessário estar online para que as pessoas interajam entre si, 

pois estará disponível para quem quiser, mesmo que esteja off-line. Uma pessoa está off-

line enquanto se desloca para seu trabalho, por exemplo: sai de casa, percorre um 

itinerário, seja a pé, de carro, de ônibus, de trem, por onde tem a possibilidade de interagir 

com outras pessoas e coisas que se apresentam neste percurso e, chegando ao local de 

destino, interage com as pessoas deste meio, com corporeidade, cheiros, expressões, 

                                                           
14 Ex.: fulano comentou seu status há 2 segundos. 

15 Expressa por uma figura de uma mão fazendo o sinal de “legal”. 

16 Seria a versão online do que conhecemos por cutucar, presencialmente falando. 
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texturas, apertos de mão, cumprimentos, abraços e olhares. Paralela e simultaneamente a 

este percurso, várias pessoas podem estar interagindo com esta mesma pessoa, na mesma 

fração de segundo, no ciberespaço, sem que ela necessariamente esteja vendo, mesmo não 

estando, de fato, presente. Se for o caso de uma tecnologia nômade, durante todo seu 

deslocamento poderá acompanhar e interagir em tempo real com quem estiver do outro 

lado, simultaneamente em duas realidades, cujos mediadores até então, costumavam ser as 

próprias pessoas. Isso significa que se antes, em uma paquera, o cupido poderia ser um 

amigo, um conhecido, alguém da família, hoje também existem estas versões online e 

também sites de relacionamento que com mecanismos de busca avançados, possibilitam 

uma lista de pretendentes em clicks, contudo, por mais que exista a tecnologia para mediar 

pessoas, a vida acontece para além das telas dos aparatos tecnológicos. O que vai para a 

tela são apenas fragmentos de uma realidade mais abrangente, cuidadosamente 

selecionados pelos usuários da rede.  

Baudrillard (1985) traz ricas contribuições, trazendo o termo simulacro. Segundo 

este autor, a realidade deixou de existir, e o homem passou a viver a representação da 

realidade, difundida, na sociedade pós-moderna pela mídia, em que símbolos têm mais 

peso do que a própria realidade. Daí tem origem os "simulacros", que seriam nada mais 

que simulações malfeitas do real que, paradoxalmente, são mais atraentes ao espectador do 

que o próprio objeto reproduzido. E hoje quase tudo está passível desta simulação, a 

exemplo dos avatares
17

, representantes do mundo virtual
18

, em realidades paralelas. 

Portanto, no espaço virtual não há limites: fotos digitais e aplicativos de edição de fotos, 

somados a outros recursos, dizem “sim” ao usuário. E, novamente, os limites serão 

                                                           
17 Cibercorpo inteiramente digital que empresta sua vida simulada para o transporte identificatório de cibernautas para 

dentro dos mundos paralelos do ciberespaço (Santaella, 2003). 

18 É o caso dos simuladores de realidade, como os jogos virtuais – que originaram comunidades – FarmVille, Second 

Life, Fantasy e Sims. 
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contornados por sua criatividade, desejo e necessidades, tornando possível sua versão mais 

atualizada idealizada de si mesmo. Para Flusser (2008): 

Nessa nova era midiática, ainda procuramos a imagem de nossos ancestrais; nosso 

passado, tantas vezes ressignificado nos álbuns de família, agora aparece com 

outros contornos, na tela do computador. Sua lógica, a lógica dos álbuns e a dos 

colecionadores de imagem, é posta em rede. Assim como novas famílias são 

constituídas, também se constituem novas representações de afeto e novas formas 

de retratar a imagem de si mesmo – todas elas circulando na virtualidade. Entre as 

velhas e as novas funções desse álbum, descortinamos a função “vitrine – as 

pessoas precisam ser vistas para poder realmente existir”, além da ideia de 

“refúgio”, ao “constituir o território reservado e aconchegante da família” (p. 49). 

E, assim, as redes sociais se transformaram em verdadeiras "vitrines digitais 

humanas", termo que improvisamos aqui para denominar a percepção de que imagens e 

aparências são vendidas no ciberespaço, ao preço de um click. Em um instante, rápido, 

mas cuja representação continua a ecoar no imaginário de quem está do outro lado, com a 

ideia de que o outro deve ser "tão mais feliz, belo e realizado que eu”, ou coisas do gênero, 

lembrando o ditado popular “o jardim do outro sempre parece ser mais bonito que o seu”. 

Rendeiro (2011) faz um comentário sobre a efemeridade que permeia as interações 

virtuais, através da publicização da vida privada: 

Um discurso cultural erguido no paradoxo do efêmero, vivo e edificado à sombra 

da tecla deletar. Referimo-nos aos álbuns de fotografia; também às narrativas 

singulares das redes sociais e ao conjunto de suas comunidades. Local onde se 

propagam eventos e memórias. Um espaço onde se faz possível “ter” e “ser”, 

seguindo as teclas e a tela do computador (p.257). 
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Com tantas possibilidades viáveis, a virtualidade traz implicações para as 

interações humanas. A facilidade de encontrar pessoas, restabelecer contatos, fazer 

amigos, e igualmente de deletar pessoas, romper contatos e desfazer amigos traz em si 

extremos vivenciados a cada click, cuja compreensão se faz desafiadora e complexa, visto 

que vem se tornando tão ou mais importante que o encontro presencial, ter atualizado, à 

cada momento, o próprio perfil, a fim de mostrar aos outros - o público – uma imagem de 

felicidade e realização, de família feliz, de corpo perfeito, de viagem perfeita, das compras 

perfeitas do item da moda. Apesar disso, nesta lógica do ideal, há um notável paradoxo. 

Cada vez mais a sociedade está aderindo ao virtual para exibir sua vida, com a melhor 

versão de si mesmo. Tudo está na rede. E, da mesma forma que esta funciona como uma 

vitrine de ideais, também funciona como um diário público, em que momentos particulares 

tornam-se, em clicks, um espetáculo para uma audiência invisível virtual. Tudo fica 

registrado. Tão importante quanto registrar o momento é a reação. Há uma necessidade 

que os outros saibam e curtam o status, ou que “cutuquem” como forma de 

reconhecimento e valorização social. Talvez pudéssemos pensar em uma versão adaptada 

hipermoderna para a afirmativa de Descartes “Penso, logo existo”. Nesta Era do Click, 

talvez fizesse mais sentido dizer “Clico, logo existo”. A interação virtual está associada à 

inclusão/exclusão social. Quem não está conectado está fadado à invisibilidade social: 

quanto mais seguidores, comentários e curtições tiver, mais popular será, o que leva a 

questionamentos dos entrelaçamentos entre quantidade de contatos e a profundidade de 

laços; sobre o que estaria levando esta legião de pessoas a tamanha publicização da vida 

privada, de forma tão comum, tão curiosa e assustadora. Tamanha liberdade, 

espontaneidade, dinamismo permeados pela falta de limites entre o que expor ou não a 

respeito de si, gerando inquietações.  
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O documentário “Facebook Follies” (D'Eon & Dahl, 2011) questiona, dentre outros 

aspectos, a ilusão de não haver limites e de que tudo o que está sendo sugerido, é aceitável 

e desejável, como postar o que está sentindo, deixar os amigos saberem, compartilhar fotos 

e momentos com todos, etc. Uma grande pergunta ecoa: Aonde isso vai parar? Não 

havendo, respostas, a não ser, viver para saber. Isso lembra “A sociedade do espetáculo” 

de Debord (1997). O interesse pela vida privada a torna “um meio de afirmação do sujeito 

pelo olhar do outro” (Souza, 2010, p. 53). Sendo visto, o usuário afirma seu existir, em 

outdoors virtuais pessoais, como espectador ou protagonista, de histórias legítimas ou 

fantasias. Qualquer pessoa pode moldar sua identidade, adicionando e excluindo: 

qualidades, defeitos, situações, como o diretor de uma novela, cujo desenrolar pode ser 

modificado a cada instante, em clicks, com a cobrança do público: quem não conecta, não 

existe.  

E para pensar a respeito de como está sendo vivenciada a virtualização da vida 

cotidiana e suas implicações para as questões existenciais do ser humano, convidamos para 

o próximo capítulo, onde ensaiaremos um entrelaçamento de tudo o que foi dito até então, 

com os modos de ser-com postulados por Heidegger, visando compreender a experiência 

de estar simultaneamente conectado a mundos paralelos, o virtual e o presencial. 
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III.  Modos-de-ser na Era da Técnica 

 

São precisamente as perguntas para as 

quais não existem respostas que marcam os 

limites das possibilidades humanas e 

traçam as fronteiras da nossa existência. 

- Milan Kundera - 

 

Do mesmo modo como o mundo está em transformação, o ser do homem encontra-

se em movimento de devir, de movimento aí, no mundo. E em movimento – homem e 

mundo  - transformam e são transformados. Sendo a impermanência intrínseca ao estar 

lançado no mundo, o ser do homem aprende a lidar com as demandas criadas por si 

mesmo, dentre as quais, a Internet.  

Após explorar a hipermodernidade e a Era do Click com suas diversas faces, é 

chegada a hora de versarmos sobre os entrelaçamentos entre o fenômeno da 

supervirtualização no mundo hipermoderno e a questão da técnica, sob a luz do 

pensamento heideggeriano. Para tanto, apresentaremos a proposta de fenomenologia de 

Martin Heidegger e, em seguida, a questão do ser-com nesta época da técnica moderna. 

 

3.1  Apresentando a Fenomenologia de Martin Heidegger 

Martin Heidegger
19

 é indiscutivelmente, um filósofo cuja obra nos deixou grande 

legado e questionamentos. Ainda que seus escritos sejam datados do século passado, 

marcado por grandes eventos, dentre os quais duas guerras mundiais, suas reflexões 
                                                           
19 (1889 – 1976), fundador da Analítica da Existência e considerado um dos grandes pensadores do século XX, nasceu 

em Messkirch, na Alemanha, estudou na universidade de Freiburg-im-Breisgau e foi aluno do criador do método 

fenomenológico, Edmund Husserl. Em 1927 publicou sua maior obra, Ser e Tempo (Stein, 2011). 
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continuam contemporâneas e valiosas, trazendo luz à compreensão dos fenômenos da 

atualidade. Por sua intensidade e profundidade, é importante reconhecer que interpretar 

suas ideias é tarefa complexa e desafiadora. É válido salientar a respeito das escolhas 

terminológicas relativas às traduções dos conceitos técnicos da obra de Martin Heidegger 

neste estudo. Por haver diferentes intérpretes e tradutores de sua obra, cuja língua original 

é o alemão, em alguns casos, pelo próprio processo de tradução, há variações nos termos. 

Não havendo um consenso na literatura especializada em relação à tradução de termos 

vários, convém destacar que neste estudo nos deteremos à versão brasileira da editora 

Vozes, de “Ser e Tempo” (Heidegger, 1927) de Márcia de Sá Cavalcanti (1993), contudo, 

adotando o termo original heideggeriano Dasein. Nossa intenção aqui é de ensaiar uma 

aproximação com seus saberes, reconhecendo limitações, enquanto aprendizes. Propomos 

uma atitude de desvelamento do saber, com um convite a refletir acerca das contribuições 

da fenomenologia heideggeriana a este estudo. 

Evitando termos prontos, com concepções determinísticas, Heidegger (2001/1987) 

criou seu próprio vocabulário
20

 originando uma terminologia ontológica que comunica 

suas ideias e afetações em torno do sentido ser. E a fenomenologia de Husserl forneceu as 

bases para que Heidegger pensasse e desenvolvesse sua ontologia, propondo um retorno às 

origens dos fenômenos, das „coisas mesmas‟. A partir da crítica à metafísica, considera a 

existência e a temporalidade na compreensão do Ser, ressaltando o modo como se 

manifesta. Portanto, a fenomenologia heideggeriana visa interpretar o que se manifesta aí, 

não buscando respostas prontas, causais e verdades absolutas, mas a compreensão de 

“como” este fenômeno se manifesta, com relatividade e provisoriedade dos saberes. 

 

                                                           
20 Baseado no grego e no alemão. 
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Para Heidegger (2001/1987) há uma diferença fundamental entre Ser (Sein) e ente 

(Seienden). O ente é tudo o que está no mundo, tudo o que se conhece. Já o Ser é o único 

que habita um ente e possui uma postura compreensiva e reflexiva do mundo e de si 

mesmo (pré-compreensão). Partindo deste pressuposto básico, ao ser do homem, 

Heidegger (2001/1987) atribuiu o nome Dasein, e esclarece: “O aí [Da] em Ser e tempo 

não significa uma definição de lugar para um ente, mas a abertura na qual o ente pode estar 

presente para o homem, inclusive ele mesmo para si mesmo” (p.146). Este é um dos 

conceitos principais da obra “Ser e Tempo” e na versão brasileira, a tradutora Márcia de Sá 

Cavalcante opta por substituir Dasein por pre-sença : 

Pre-sença não é sinônimo de existência e nem de homem. A palavra Dasein é 

comumente traduzida por existência. Em Ser e Tempo, traduz-se em geral, para as 

línguas neolatinas pela expressão "Dasein", être-là, esser-ci, etc. Optamos pela 

tradução de pre-sença pelos seguintes motivos: 1) para que não se fique aprisionado 

às implicações do binômio metafísico essência-existência; .... 4) pre-sença não é 

sinônimo nem de homem, nem de ser humano, nem de humanidade, embora 

conserve uma relação estrutural. Evoca o processo de constituição ontológica de 

homem, ser humano e humanidade (Heidegger,  Ser e Tempo, parte I, Nota N1 de 

Márcia de Sá Cavalcante, pg. 309). 

Dasein implica, portanto, uma visão ampliada e integrada do ser do homem, não 

como um ser cindido ou naturalizado, como na metafísica clássica, mas como um todo, 

superando visões dicotômicas: corpo-mente, consciente-inconsciente, subjetividade-

objetividade. E Heidegger (1993/1927) salienta ser o Dasein dotado de características 

ontológicas que refletem sua temporalidade e ligação com o mundo: ser-no-mundo, ser-

com-o-outro e ser-para-a-morte. Homem e mundo coexistem e, sendo-no-mundo, o 

Dasein é mundano. Sendo existência, é um poder-ser, aberto às possibilidades que se 
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abrem ao seu encontro. Isso leva à outra concepção: homem como ser-com-os-outros. Em 

seu contexto, a pre-sença não pode existir apenas para si mesmo, de forma isolada (Critelli, 

2006).  

Dotado de fala, a pre-sença (ou Dasein) é a única capaz de colocar a questão do 

sentido do ser, o que o diferencia dos entes intramundanos como pedras, animais e coisas 

(Heidegger, 2001/1987). Critelli (2006) esclarece que cada ser guarda em si suas próprias 

possibilidades de realização e de manifestação; diferenças e nuances ontológicas de seu 

próprio ser. Assim, cada ser da natureza se manifesta de forma específica, e o ser do 

homem se revela através de seus modos-de-ser em relação ao próprio ser. Desta forma, “os 

entes que não são humanos não têm possibilidade de virem-a-ser eles mesmos, só podem 

ser de uma única maneira.... Já aos homens o ser lhes é dado como um feixe de 

possibilidades” (Critelli, 2006, p.52). Sendo um eterno poder-ser, dentre as infinitas 

possibilidades humanas, Heidegger (1993/1927) aponta como última, o morrer. 

Pertencente à estrutura fundamental da existência do homem, ser-para-a-morte é uma 

possibilidade sempre presente em sua cotidianidade, inaugurada desde o nascer. As 

condições ontológicas, nas quais a vida é dada ao homem, são possibilidades que ao longo 

da vida e ao final desta, podem transformar-se em acontecimentos: “O ser possível, sob a 

ação de alguém, constitui-se num resultado. E este resultado nos abrirá, então, a porta para 

o conhecimento de quem, aquele que o empreendeu, é ou foi. Através de cada homem, a 

vida será um resultado diferente” (Critelli, 2006, p.69). A cada um cabe traçar seu 

caminho.  

Tendo como modo essencial de ser, o cuidado (Sorge), o Dasein está no mundo-

com-os-outros de diferentes modos, o que dependerá de como o compreende e se afeta. Se 

preocupa com seus semelhantes e se ocupa com os entes simplesmente dados, e lida com 

as demandas do mundo, se situando no tempo e no espaço com as estruturas “existenciais”: 
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disposição afetiva (Befindlichkeit), compreensão (Verstehen) e linguagem (Sprache) 

(Heidegger, 2001/1987). A afetação (Befindlichkeit), conhecida como disposição afetiva, 

onticamente indica como alguém se encontra em um dado momento, sua “sintonia” com o 

mundo e com os demais entes. A respeito desta estrutura, Heidegger (2001/1987) assinala: 

Trata-se do estar [Befinden] que queremos significar quando perguntamos ao outro 

“como está?”, quer dizer “como vai?”. Esta pergunta não se refere necessariamente 

apenas ao “estar corporal”. A pergunta pode querer informar-se da situação factual 

momentânea do outro. Este estar deve ser diferenciado daquele que em Ser e tempo 

é interpretado como modo de encontrar-se [Befindlichkeit]. É a afinação 

[Gestimmtheit] que de-termina o Da-sein em sua relação com o mundo em cada 

caso, com o Dasein dos outros e consigo mesmo. O modo de encontrar-se 

fundamenta o bem-estar e o mal-estar [Wohl-und Missbefinden]... (p.165). 

A compreensão (Verstehen) é co-originária ao ser do homem e implica uma atitude 

diferenciada. Como afirma Sá (2002): “Não se é primeiro homem para depois 

compreender ou não, ser homem é já ser sempre uma abertura pré-compreensiva.... Não se 

interpreta para compreender, só é possível interpretar porque já se compreendeu” (p.348). 

Enfatiza a característica originária da possibilidade de compreensão. Ao aprofundamento 

da compreensão, Heidegger (1993/1927) denomina interpretação.  

Para comunicar-se com o mundo, com-os-outros, o Dasein dispõe da linguagem 

(Sprache), em diferentes modos. O discurso seria a articulação da compreensibilidade da 

pre-sença, a forma como se lança no mundo, compreende e se faz compreender. A palavra 

é uma unidade de expressão da apresentação daquilo que se quer demonstrar pela 

linguagem, onde se torna possível a abertura ao mundo. Nas palavras de Gadamer (1993): 

Linguagem é o meio universal em que se realiza a compreensão mesma. A forma 

de realização da compreensão é a interpretação. Todo compreender é interpretar e 
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toda  interpretação se desenvolve em meio a uma linguagem que pretende deixar 

falar o objeto e ao mesmo tempo a linguagem própria de seu intérprete (p. 467). 

Heidegger (2001/1987) adverte que a linguagem deve ser compreendida como 

abertura, original e preservada, de diversas maneiras, daquilo que o homem é. Para ele, “a 

palavra revela e abre”, mostrando algo (p.202). Nesse sentido, a linguagem torna visível 

algo que o outro possa ver, ouvir, sentir. O ser se desvela na linguagem, mas de um modo 

peculiar, diferente da científica ou da linguagem inautêntica do falatório. Em “Carta sobre 

o humanismo”, Heidegger (2009/ 1967) afirma ser a linguagem “a casa do ser, onde habita 

o homem” (p. 43). Explicita: 

Fazer uma experiência com a linguagem significa, portanto: deixarmo-nos tocar 

propriamente pela reivindicação da linguagem, a ela nos entregando e com ela nos 

harmonizando. Se é verdade que o homem quer saiba ou não, encontra na 

linguagem a morada de sua própria presença, então uma experiência que façamos 

com a linguagem haverá de nos tocar na articulação mais íntima de nossa presença. 

Nós, nós que falamos a linguagem, podemos nos transformar com estas 

experiências, da noite para o dia ou como o tempo (Heidegger, 2003, p. 121). 

A linguagem desvela o que se encontra velado. A palavra e a fala facilitam o 

contato com o mundo e com os demais entes na cotidianidade, propiciando um espaço, um 

acolhimento, uma compreensão do mundo, que desvela disposições. Assim, temos as 

características do Dasein, que se encontra de um modo (humor), se abre às possibilidades 

(compreensão) e se comunica e realiza suas atividades diárias através da linguagem. 

Nos Seminários de Zollikon, obra organizada por Medard Boss (1987) a partir da 

troca de correspondências com Heidegger ao longo de doze anos, e traduzida para a língua 

portuguesa em 2001, Heidegger assemelha o Dasein ao ato de ser absorvido por aquilo 

com o que se relaciona, “um dedicar-se àquilo que me diz respeito. O dividir do mesmo 



55 
 

mundo com o outro nesta relação de ser absorvido por...” (p.183). Este “ser absorvido por” 

reflete, sobretudo, a indissociabilidade homem e mundo. E, em meio às possibilidades que 

se configuram no estar-no-mundo-com-os-outros, se abre ao que se desvela, ao que se 

deixa revelar; que seriam os apelos, as demandas do mundo. Em seu modo essencial de 

ser, o cuidado (Sorge), o Dasein “corresponde” a tais apelos: “A expressão “corresponder” 

significa: responder à solicitação, relacionar-se de acordo com ela. Co-responder → res-

ponder. [Ent-sprechen → Ant-worten]” (Heidegger, 2001/1987, p.183). E esta forma de 

corresponder tem a possibilidade de ser de forma autêntica ou inautêntica, sendo esta 

última um modo cotidiano de mostrar-se na cotidianidade, conforme Heidegger 

(2001/1987) explicita. Isso diz respeito ao modo de distanciamento do homem de sua 

condição original, da maneira como se ocupa do mundo, desviando-se de sua condição de 

ser-para-a-morte. Esse modo impessoal e inautêntico do ser do homem em sua vida 

cotidiana inspirou a crítica na introdução de “Todos nós... ninguém” (1981). Portanto, o 

homem entrega-se a uma rotina de superficialidades "públicas" na vida cotidiana. Não 

sendo ninguém em particular, mas o “a gente”, que se revela de forma alienada de si. Para 

Critelli (2006), a impropriedade da existência é uma condição tão ontológica quanto o 

compreender e o coexistir, sendo reveladora da ontologia humana, isto é, demonstra que a 

coexistência é condição na qual a vida é efetivamente dada ao homem – sua facticidade, 

sua propriedade, sua projeção. (p. 70) Na cotidianidade, o “ninguém” para Heidegger 

(1987) é o impessoal, dissolvido em todo e qualquer lugar e que retira da presença a 

responsabilidade por suas escolhas, se deixando levar pelos modos de estar da moda. A 

lógica da impropriedade consiste em fazer o que os outros fazem, agir como todos agem, 

ter o que todos têm, configurando o movimento habitual do homem, que se revela 

impessoal e inautêntico. Contudo, algo pode acontecer para despertá-lo de sua alienação: o 
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vazio. Revelador de sentidos possibilita a compreensão: de como estava envolvido, 

dominado e absorvido no mundo.  

À experiência de compreensão da falta de sentido, Heidegger denomina angústia 

(Angst) que, segundo Critelli (2006): “Não é tristeza, nem ansiedade, nem medo (embora 

possamos responder à angústia com a tristeza, com a ansiedade, como o medo). É apenas 

uma compreensão: de que nos falta mundo (rede de relações significativas), nos falta nosso 

próprio ser” (p.136). Acessar a angústia revela a responsabilidade por estar só, lançado no 

mundo, entregue a dar conta de si e de seu projeto de vida, o qual não pode controlar. 

Sendo incompleto e limitado por algo que não prevê ou controla: a morte. Portanto, o ser 

do homem pode ser uma projeção pouco definida, que com a morte, realizará sua última 

possibilidade (Critelli, 2006). A angústia revela o ser autêntico e estimula o homem a 

governar a si mesmo, e enfrentar o vazio. Apesar de o homem desejar controlar, prever o 

mundo ao redor e a si mesmo, está lançado aí, na imprevisibilidade e no descontrole.  

A seguir, realizaremos um passeio à tradução brasileira da conferência “A questão 

da técnica” (Heidegger, 2002/1958), de Emanuel Carneiro Leão, para pensarmos o ser-

com nesse mundo técnico e supervirtualizado. 

 

3.2 A Era da Técnica, segundo Heidegger 

Em “A Questão da Técnica” (Die Frage nach der Technik, 1947-1953), é uma 

conferência que Heidegger proferiu na Escola Técnica Superior de Munique, em 18 de 

novembro de 1953, para uma audiência, em sua maior parte formada por técnicos e 

engenheiros, e publicada em 1958. Nela, Heidegger (2002/1958) propõe uma reflexão 

sobre a relação do homem com a técnica que, como aponta: 

(...) é um meio inventado e produzido pelos homens, isto é, um instrumento de 

realização de fins industriais, no sentido mais lato, propostos pelo homem. A 
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técnica moderna é, enquanto instrumento em questão, a aplicação prática da ciência 

moderna da natureza. A técnica industrial fundada sobre a ciência moderna é um 

domínio particular no interior da civilização moderna. A técnica moderna é a 

continuação progressiva, gradualmente aperfeiçoada, da velha técnica artesanal 

segundo as possibilidades fornecidas pela civilização moderna. A técnica moderna 

exige, enquanto instrumento humano assim definido, ser igualmente colocada sob o 

controle do homem e que o homem se assegure do domínio sobre ela assim como 

da sua própria fabricação (p. 15-16). 

Desde a época de nossos remotos ancestrais primitivos, sabe-se da criação e da 

utilização de artefatos, cujas finalidades de subsistência em um mundo hostil e de 

adversidades, foram sendo transformadas e adaptadas de acordo com as necessidades de 

cada época. Inicialmente artesanais, como na época da descoberta do fogo, da criação do 

carro de boi e da invenção da roda, foram se aprimorando através do tempo e, com o 

refinamento das necessidades, culminaram revoluções que mudaram drasticamente os 

modos do homem habitar o mundo – a revolução industrial e a revolução tecnológica são 

bons exemplos - cumprindo as propostas de: facilidade, economia de tempo, energia e 

geração de lucro. Recursos materiais foram criados para evitar o desgaste humano e para 

facilitar a vida. Para tanto, o homem extrai da natureza: minérios, água, energia, petróleo, 

madeira, produzindo coisas que focam, além do bem-estar humano, status e estilo de vida. 

Para pensar sobre a temática da técnica, Heidegger (2002/1958) introduz os termos gregos: 

physis (coisas que vêm à presença por si mesmas; da natureza), alétheia (verdade, 

desvelamento), téchne (coisas que vêm à presença pela arte do homem) e a técnica 

moderna.  

Sendo um modo de desvelamento, a técnica não é apenas um meio, pontua 

Heidegger (2002/1958). É, igualmente, produção de verdade (alethéia), desvelamento de 
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possibilidades de sentido dos entes, o que não quer dizer, contudo, a equivalência entre a 

téchne grega e a técnica moderna: “Se o modo de desvelamento da primeira pertence à 

poíesis, enquanto produção que "deixa aparecer" o que se oculta, o modo de desvelamento 

que reina na técnica moderna é radicalmente diferente” (Sá, 2002, p.350). Ao realizar a 

técnica moderna, o ser do homem responde a um apelo de desencobrimento das coisas que 

lhe vêm ao encontro: “O desvelamento que rege a técnica moderna é uma pro-vocação 

(Heraus-fordern)  pela  qual  a natureza é intimada a entregar uma  energia  que possa, 

como tal, ser extraída  (herausgefordert) e acumulada” (Heidegger, 2002/1958, p. 20). 

Neste sentido, o homem é o ser que interpela, provoca e transforma a natureza. E nesta 

ação, é igualmente interpelado, provocado e transformado. Para Heidegger (2002/1958) a 

essência da técnica se desvela ambígua. Ora provoca o homem a ser requisitado e a tudo 

requisitar, ocultando a verdade (alethéia), e põe em perigo sua correspondência ao ser e, 

ora se mostra como um modo de desvelamento (Gestell), reconduzindo a seu lugar de 

escuta e correspondência ao ser, em que evita a desmedida (hybris) – ameaça à sua 

essência. Afirma Sá (2002): 

Se nos deixamos fascinar pela técnica, enquanto um instrumento a ser dominado 

pela vontade, sucumbimos ao maior perigo que é o de nem sequer nos darmos 

conta do verdadeiro perigo. Mas, se tomamos em consideração a essência da 

técnica e percebemos, na provocação imposta, o esquecimento essencial que nos 

põe em perigo, o esquecimento pode transformar-se em lembrança e 

correspondência a outras possibilidades históricas de desvelamento de sentido 

(p.352). 

Contudo, quanto mais o homem cria, mais se deixa fascinar pela técnica, 

complexificando a cadeia de necessidades em torno da mesma. Assim, a produção deixou 

de visar apenas a necessidade de subsistência, dando atenção ao „supérfluo‟, um novo tipo 
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de necessidade; de solicitação do mercado do luxo e da vaidade; nas palavras das 

badaladas elites consumidoras, must have (item essencial), a fim de manter o status quo 

exigido pela sociedade de consumo. O fato de a sociedade atual estar voltada para o 

consumo expressa a dependência do homem e o controle da técnica sobre o mesmo.  

A técnica moderna se tornou fundamental para a vida dentro da zona de conforto e 

do ideal de controle do homem hipermoderno em sua cotidianidade. E, permeando a 

questão da técnica, estão os modos de pensamento apresentados por Heidegger (2002/ 

1958): o que medita e o que calcula, sendo os dois necessários por possibilitarem a 

realização da existência do homem. Influenciado pela metafísica, epistemologia e ciências 

tradicionais, o homem, acredita ser possível a tudo controlar, permanecendo no 

pensamento que calcula: “Quando esta forma de pensar predomina, dão-se as objeções 

com relação ao meditar, que passa a ser considerado como superficial e, portanto, não dá 

conta da realidade...” (Feijoo, 2004, p.88). Diante da supervalorização deste modo de 

pensamento neste mundo tecnológico, e do esquecimento do pensamento que medita, o 

homem coloca em risco o futuro de sua própria existência na medida em que extrai da 

natureza, esquecendo-se de que é impossível a natureza dominar, sem trazer impactos 

irreversíveis para si e para o mundo. Mas este seria um modo de ser-com na época atual: 

(...) a ausência do pensamento que medita se deve ao fato de que as pessoas 

atualmente não têm mais tempo de meditarem sobre aquilo que estão mais 

próximos delas. Elas estão cada dia mais apressadas, pois querem sempre chegar 

primeiro para conquistar a novidade que a tecnologia lhe oferece, novidade que já 

vem pronta e acabada e que chega com a mesma rapidez com que vai embora. As 

pessoas já não têm mais tempo de viver o tempo presente, também não se 

preocupam em olhar para trás para o seu passado. Elas estão com os olhos e com o 

pensamento voltados sempre para o futuro, atraídas pela ânsia do resultado. Talvez 
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seja por isso que descartam com tanta facilidade aquilo que elas tiveram tanta 

pressa para adquirir, mas, no entanto não tiveram tempo para conquistar, apenas se 

apropriam desses objetos tecnológicos, pois a conquista exige tempo, tempo para 

meditarmos (Rafael & Ribeiro, 2007, p.5). 

O cálculo rege a tecnologia e a técnica moderna, delineando um cenário em que o 

homem atual, preocupa-se Heidegger (2001/1955) empobrece seu pensamento, não no 

sentido de perda da capacidade de pensar, já que esta é também a época dos grandes feitos 

do pensar, mas no sentido da indiferença e do desinteresse, na medida em que deixa que os 

pensamentos se tornem improdutivos, vazios, superficiais, sem frutos. No entanto, como 

recebe os bons resultados desse modo de pensar e de suas produções tecnológicas, 

aprisiona-se e, por conseguinte, condiciona-se às oscilações e imprevisibilidades destas, o 

que provoca angústia: quando funciona, está sob controle, como a internet, mas, de 

repente, quando falha, a vida simplesmente pára. Com a soberania da técnica moderna 

(TV, internet, tablets, notes, celulares, etc.) que reforça o cálculo, objetivado, preciso e 

veloz, estaria o impessoal sendo reforçado? E o pensamento que medita, como estaria? 

Para Critelli (2006): 

Se eu passar a vida inteira apenas seduzindo, diluído no modo de ser dos outros, ou 

sendo apenas um palco para a vontade, para a determinação, para a ação, para as 

finalidades dos outros, diremos que seu ser foi realizado impropriamente (o que 

não quer dizer uma existência vivida de modo errado, incorreto, inadequado) 

(p.71). 

O que a autora nos diz é que a impropriedade faz parte do modo de ser cotidiano 

possível do Dasein. Sendo um fluxo contínuo de devir, o Dasein ora se mostra próprio e 

ora se mostra impróprio, portanto, embora a existência inautêntica e o modo impessoal 

sejam modos cotidianos de estar-no-mundo, isso não anula a possibilidade de emergirem 
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modos autênticos e mais pessoais de ser-com. Heidegger (2002/1958) considera a 

vulnerabilidade do Dasein aos apelos da técnica moderna, modificando sua relação com a 

mesma, com os demais entes e consigo mesmo. Da utilidade para melhor viver, passa ao 

modo de dependência. Possivelmente mais ilhado e absorto no mundo de possibilidades, 

busca a realização de seu ser em idealizações de vida perfeita e autossuficiente, pela 

sensação de poder e de autonomia que traz. Neste sentido, Heidegger (2002/1958) assinala 

sua preocupação: “O reino da submissão à razão ameaça-nos com a possibilidade de que o 

homem seja impedido de voltar a uma revelação mais original e de ouvir assim o chamado 

de uma verdade mais fundamental” (Heidegger, 1980, p. 37). E, assim, sugere Heidegger 

(1959) o modo de abertura Gelassenheit, traduzido pelo termo Serenidade:  

Se, no entanto, dissermos desta maneira, simultaneamente sim e não aos objectos 

técnicos, não se tornará a nossa relação com o mundo técnico ambígua e incerta? 

Muito pelo contrário. A nossa relação com o mundo técnico torna-se 

maravilhosamente simples e tranquila. Deixamos os objectos técnicos entrar no 

nosso mundo quotidiano e ao mesmo tempo deixamo-los fora, isto é, deixamo-los 

repousar em si mesmos como coisas que não são algo de absoluto, mas que 

dependem elas próprias de algo superior (p.24). 

Com esta atitude, Heidegger (1959) propõe uma postura de abertura e desapego 

com as coisas e à possibilidade de dizer sim e não, simultaneamente, à técnica moderna. 

Esta disposição indica uma via ao pensamento que medita, possibilitando o exercício de 

"atenção paciente", o "pensar" em seu sentido mais próprio. Com estas explanações, 

seguiremos em frente dialogando sobre as implicações da tecnologização do contato, para 

o ser-com-os-outros no mundo hipermoderno atual.  
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3.3 O Ser-com-os-Outros na Virtualidade: Um Olhar Fenomenológico 

Destarte a virtualidade já faça parte da cotidianidade do Dasein hipermoderno, suas 

consequências para o homem ainda precisam ser conhecidas a longo prazo. Tudo está 

sendo automatizado: transporte, comunicação, interação, inclusive o estar-com-o-outro. 

Heidegger nos auxilia nesta compreensão, uma vez que considera o homem em sua 

dimensão ontológica, que vive em abertura para o mundo, com um modo de ser único e 

inseparável do mundo. Diante isso, surge um questionamento. Se Heidegger vivesse nos 

dias de hoje, o que teria a dizer sobre os modos de estar-no-mundo-com-o-outro?  

Considerando as estruturas existenciais – disposição, compreensão e linguagem, - 

que situam o Dasein no tempo e no espaço e o habilitam a refletir, a indagar e a 

compreender sua própria existência, como estaria em um cenário tão virtualizado? Estar 

mais conectado implica necessariamente em estar mais presente e menos sozinho? A 

Organização Mundial de Saúde aponta para um aumento vertiginoso de casos de 

depressão, o que provoca incômodo e estranheza. Como em uma sociedade tão tecnológica 

ainda é possível sofrer de depressão, de solidão? Mesmo sendo-com-o-outro, somos 

lançados aí. Existencialmente estamos sozinhos no mundo, como diria Sartre (1987). A 

solidão faz parte da condição de coexistir. O sentir, o humor (Befindlichkeit) é atemporal, 

independentemente da época histórica, portanto, o sofrimento é o mesmo. Isso não implica 

ignorar esta disposição afetiva, mas considerar, sobretudo, que o sofrimento faz parte do 

humano seja em épocas de outrora ou na época atual da tecnologia. É fato que o Dasein da 

Era do Click está inegavelmente mais exposto ao contato. Mas este é um contato diferente, 

um contato virtual. Coisas que antes o Dasein se lançava no mundo para fazer e encontrar 

seus semelhantes, hoje faz virtualmente, em clicks, se abrindo a, nada mais que, entes 

simplesmente dados - o computador, os sites, os links – que mediam suas tentativas de 

encontrar e de se abrir ao outro.  
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O ser do homem, que em sua ontologia é mundano, está mais sozinho, menos no 

mundo pessoal e dos encontros e mais no virtual, impessoal, voltado para si com as 

tecnologias. Este fato inaugura uma versão atualizada e high-tech do “estar só na 

multidão”. A versão da hipermodernidade seria “estar só na multidão invisível, virtual”, 

uma solidão acompanhada virtualmente, apesar de sabermos ser a solidão condição 

existencial do ser do homem. Para Heidegger (1993/1927) apenas podemos nos sentir 

sozinhos se anteriormente já tivermos vivenciado alguma experiência de presença. Isso 

reflete a questão da espacialidade. Do mesmo modo que sentir saudade de alguém é uma 

forma de torná-la presente, estar geograficamente perto não significa estar próximo 

existencialmente. Isso toca em um aspecto fundante da compreensão do mundo atual 

virtualizado. A proximidade e o distanciamento que, sob uma leitura heideggeriana podem 

ser compreendidos como espacialidade. Embora existam recursos que facilitam a vida do 

homem hipermoderno, tornando-o conectado virtualmente ao mundo, mais “próximo” do 

outro, o contato pessoal diminui. Como visto, na época da tecnologia e da técnica, a 

presença do virtual e do impessoal prevalece, chegando a substituir a presença corpórea do 

outro, ou seja, está e não está-com ao mesmo tempo, em muitos lugares, com muitos 

outros, ou com ninguém, na problematizada “solidão”, mencionada por Sá (2006). O e-

mail é um exemplo disso. Uma carta que levava semanas para chegar ao seu destino, hoje, 

em milissegundos, chega em clicks, circunscrevendo a anterior noção de tempo, na época 

que antecedeu o advento da internet e sua globalização.  

E surge outra reflexão: Que tempo é esse nos dias de hoje? Na velocidade das 

conexões da internet, o Dasein está cada vez mais veloz, vivendo, experimentando, 

questionando, esperando. Aberto no mundo às suas possibilidades, o Dasein é um sempre 

poder-ser, poder tornar-se, poder realizar-se. Esta é a sua liberdade para escolher, e para 

desejar, que se desvela no –com, partindo de suas existenciálias. Estar na virtualidade com 
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tantos outros e ninguém ao mesmo tempo, pode despertar sentimentos e estranhezas. A 

não-presença do outro pode ser tão angustiante quanto a velocidade dos clicks, com a qual 

o Dasein se movimenta nas redes. De um site de relacionamentos vai para um site de 

compras coletivas, em clicks, depois compra um ingresso de cinema, pega o resultado de 

uma prova, envia arquivos e aproveita para espiar a vida do colega de trabalho. Alguns 

clicks é o necessário para efetuar tais movimentos que disparam sentimentos opostos e 

intensos. Vive tão rápido emoções intensas que acabam se diluindo na curiosidade e na 

impulsividade do próximo click. Na instantaneidade dos clicks, se movimenta em abertura 

sem ter o espaço no tempo para meditar sobre o que está fazendo e o como está sendo-

com. Há espaço para que o Dasein “assimile”, compreenda, olhe, sinta e escolha nesses 

encontros de afetações virtuais?  

Se o homem em sua cotidianidade tende a uma existência inautêntica, alienada e 

impessoal, estas características encontram na virtualidade um campo propício para sua 

continuidade. O encontro e o contato pessoal estão se tornando secundários, por tudo poder 

ser feito em clicks. Assim é alimentada a automatização da interação do Dasein: vive tão 

conectado ali, que se desconecta do aqui. Estes “ali” seriam os apelos do mundo 

presencial-virtual – que por vezes se misturam -, e este “aqui” seria sua própria condição 

humana e as necessidades nesta condição ontológica. Preso ao ôntico distancia-se do que 

lhe é ontológico, próprio, o contato com a sua existência.  Alienado e impessoal distrai-se 

de si para ocupar-se de entes simplesmente dados, coisificados, que se mostram na 

cotidianidade, através do consumo superestimulado e desenfreado e da mídia em massa 

que diariamente trazem para dentro dos lares e, por que não dizer, do ethos, enquanto 

“morada”, nas palavras de Andrade e Morato (2004), notícias trágicas do ser-humano 

banalizadas, modelos de beleza e felicidade a serem seguidos e cobranças do mundo 

capitalista. No percurso histórico da humanidade é notável a busca incessante pela técnica 
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para „seu progresso‟, tendo como pano de fundo explicações simplistas e causais da 

ciência clássica para responder às demandas existências do Dasein. A ciência sempre 

deteve a verdade absoluta. Isso fez com que fôssemos perdendo a capacidade de ir além, 

de questionar, de aprofundar em questões existenciais, as questões de Ser.  A ontologia de 

Heidegger é um convite a refazer este caminho; a reaprender a pensar, a deixar cair as 

armaduras criadas pela visão tecnicista e objetivada, para uma abertura ao que se mostra, o 

que é, ao poder-ser naquele momento. Contudo, os apelos da hipermodernidade e da 

técnica nos conformes da ciência moderna continuam a postular que sabem mais do 

homem, do que ele mesmo, com slogans de felicidade ideal, de estilo de vida de sucesso, 

de liberdade, de produtividade. E assim, vai além, preenchendo as lacunas, evitando o 

vazio que, conforme Heidegger (1986) é caminho para uma existência mais autêntica. 

Preencher lacunas e vazios é uma atividade rotineira na virtualidade. Os clicks levam 

aonde o desejo permitir, mesmo que este desejo seja o de tornar-se ou poder aparecer outra 

pessoa, com atributos fictícios criados pelo ideal do “a gente”. Esta é uma possibilidade do 

Dasein na virtualidade: criar uma imagem ideal. Rendeiro (2011) assinala: 

Não seria o avatar a projeção desse corpo perfeito, ativo e habilidoso, capaz de nos 

representar no trânsito das redes? Não por acaso se renovam os dispositivos do 

mundo virtual capazes de gerar bonecos, figuras, representações de nós mesmos, 

com detalhes que copiam ou se assemelham aos nossos traços individuais, sem 

obesidade ou anorexia, fakes ou “seres” para usar e identificar. O que essas 

imagens criadas por nós falam de nós? De certo modo, revelam o nosso temor do 

risco, da perda, da morte. Ilustram o nosso desejo de uma vida planejada, 

controlada, até certo ponto, previsível (p.261). 

O mundo, por símbolos diversos, informa que se deve evitar a dor, o sofrimento, e 

que as respostas precisam ser rápidas e instantâneas. Para esta finalidade, traz respostas 
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prontas e perfeitas para o ser do homem, que aceita modelos criados pelo em-si-mesmado 

mercado do consumo, que nada sabe e nada vê deste homem real, ser de sentidos e 

afetação, apenas vendendo desejos descartáveis de promessa de realização, em um ciclo 

interminável de consumir-descartar-consumir: objetos, ideias, informações e pessoas. Na 

base da Era do Click está o consumo desenfreado, explorado no primeiro capítulo deste 

estudo. Contudo, em se tratando de velocidade, tudo é potencializado, inclusive o consumo 

e consequentemente, a descartabilidade, que acontece não apenas com coisas, mas com 

sentimentos, experiências e pessoas, especialmente nas redes sociais. Da mesma forma que 

se adiciona pessoas à lista de amigos, seja por qual motivo for, em apenas um click é 

possível deletá-las da rede e da própria vida, tornando-as invisíveis. Com a sucessiva 

descartabilidade e reposição típicas do mundo contemporâneo, há uma interferência 

significativa nas relações entre os homens, especialmente no tocante à retenção histórica 

pessoal e coletiva. Assim, assinala que: “Com o descarte dos objetos de uso, descartamos 

juntamente a lembrança de nossas vivências com os outros, o que equivale a dizer que 

descartamos essas vivências mesmas, isto é, as des-realizamos” (Critelli, 2006, p.120). De 

acordo com Sibilia (2008), as redes de relacionamento presenteiam seus usuários com um 

“festival de vida privada” com um excesso de exibição e “espetacularização da 

intimidade” (p. 50). Oliveira (2009) lembra que o homem desde a antiguidade dispõe como 

“técnicas de si”: os gregos, cadernos de nota; a confissão na Idade Média, a meditação, 

com a finalidade de atender a certo estado de felicidade, pureza, perfeição, imortalidade. E 

as novas TIC´s
21

 ampliaram os recursos, tornando-os mais sofisticados, dando a 

possibilidade aos usuários de recriarem a si mesmos para os outros por simulações de 

realidades, e como este autor denomina de tecnologias do eu (blogs, videoblogs, redes 

sociais, Youtube, jogos de simulação de realidade, etc.). Neste cenário, tudo se torna fácil 

                                                           
21 Tecnologias de Comunicação e de Informação. 
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e rápido: as ações, as reações, as demandas, as cobranças, os apelos do mundo virtual que 

poucos param para pensar no que postam, no que publicam. E nesse ritmo frenético, são 

expostos fragmentos privados de vidas que se tornam públicas em frações de segundos. 

Tudo se torna passível de publicação: uma viagem, uma roupa nova, um trabalho novo, um 

flagrante na rua, uma nova aquisição, enfim. O slogan „sorria, você está sendo filmado‟ 

generalizou-se para a vida cotidiana, mundana. Em qualquer lugar, em qualquer momento, 

há alguém com uma câmera de celular pronta para registrar o que se passa, queira ou não. 

Se por um lado prevalece a efemeridade e a descartabilidade, por outro, nunca registramos 

tantos momentos e consumimos tanta informação em tão pouco tempo. Com os 

dispositivos de memória digital e virtual a custos mais acessíveis, imagens, vídeos, 

arquivos de músicas, textos, livros. Tudo é armazenado em forma de gigas, terabytes. 

Armazenamos uma quantidade humanamente impossível de ser resgatada, revisitada em 

profundidade. Esta “onda” de registrar tudo e a todo o momento, seja um passeio, uma 

roupa, um olhar, um prato de comida - não torna tais informações menos efêmeras e 

descartáveis. Acabam se perdendo nas memórias do CPU, e acabam sendo relegadas ao 

esquecimento. Talvez nem todas, mas a grande maioria. 

Para Rendeiro (2011), o homem que emergiu a partir desta nova era segue revendo 

os seus passos, sua vida, com fotos, fragmentos, lembranças, editando suas imagens 

demonstrando o desejo de “arquivar recordações”. E afirma que isto evidencia o medo do 

esquecimento. E na medida em que compramos coisas das quais não precisamos, no 

mundo virtual, este modo de abertura do ser do homem também se torna evidente. 

Consomem de um modo virtual, coisas das quais não precisam e que talvez nunca usem, 

mas que pela força do “todos nós”, do que todos fazem, do que todos compram e 

consomem, insistem em ter ou registrar, alimentando o mercado de registro e o 

armazenamento de informações infindáveis: dados pessoais, que falam das interações, 
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vínculos, em ambiente virtual, não palpável, mas visível, veracizável e que sempre conta 

com milhares de testemunhas aparentemente ocultas.  

O Dasein está paralelamente no mundo do não concreto, mas do igualmente real e 

possível. Vive imerso em um mundo de memórias, sobrecarregados de imagens, vídeos, 

canções, momentos eternizados e intermináveis, que podem ser acessados e controlados a 

qualquer hora do dia, de qualquer lugar do planeta. O Dasein habita o mundo ao seu modo, 

partindo de suas estruturas existenciais, já conhecidas (disposição, compreensão e 

linguagem). Assim como todo e qualquer outro lugar, o ciberespaço ou mundo virtual, é 

mais uma possibilidade para que o Dasein se expresse, se desvele. Tendo como princípio a 

sua abertura ao mundo, naturalmente, o Dasein se abre para as possibilidades advindas 

neste novo espaço. Assim, as possibilidades inauguradas pela hipermodernidade e pelas 

redes sociais, oportunizam ao Dasein novos modos de estar-com. Guimarães (2006), 

aponta o ciberespaço como: “uma espécie de laboratório ontológico para os indivíduos que 

nele experimentam diferentes possibilidades de ser” (p. 113). Com isso, ousamos a 

apresentar os verbos mais conjugados na atualidade: Eu publico, tu comentas, ele tuita, nós 

curtimos, vós blogais, eles compartilham. Pode parecer estranho, mas expressam o ser-

com-o-outro conectado. Este modo se afirma no cenário da interação social e afetiva na 

Era do Click. 

Já se foi a época em que a interação social resumia-se à presença (contato pessoal) 

propriamente dita, a contato telefônico ou a cartas que, quando enviadas, levavam semanas 

para se obter resposta. O Dasein de hoje está mudado como pudemos notar ao longo dos 

capítulos anteriores. Continua lançado num mundo de afetações, mas está cada vez mais 

super-conectado em um mundo sem fronteiras, de laços invisíveis. Sua abertura original 

encontra um mundo que inaugura a cada click novas possibilidades de realização do seu 

ser, com novas modalidades de entes dados: abas, páginas, links. Tudo à disposição para 
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ser encontrado, compartilhado, deletado, adicionado e vivenciado. Este é um campo 

totalmente peculiar e com infinitas possibilidades para o Dasein se revelar, se expressar, se 

mostrar, tornar-se existente para o outro. Considerando que cada qual, com suas estruturas 

existenciais de disposição, compreensão e linguagem se movimenta no mundo, da mesma 

forma, com tais estruturas o Dasein vêm se movimentando neste mundo supervirtualizado 

de forma veloz, igualmente concreta. Fazer amigos, viajar, comprar, namorar, casar, trair, 

fofocar, fazer sexo e criar outra identidade, com outra vida pela internet, idealizada, onde 

se encontram outros, diferentes e iguais, são modos hipermodernos de ser-com.  

Para Rendeiro (2011) o mesmo espaço virtual que permite ao Dasein encontrar e 

reencontrar amigos, também suscita desejos e estimula o consumo, mapeando gostos e 

interesses e todas as ações, ao alcance de uma tecla, um click, na promessa de que a 

visibilidade sane tristezas e males de nossa própria existência. De fato, na Era do Click é 

possível se ter 800 amigos no Facebook, 300 seguidores no Twitter, mais algumas 

centenas no Linkedin. É possível ir a shows ou à China em questões de clicks, encomendar 

um lanche preferido, comprar o ticket do cinema ou assistir virtualmente ao filme que 

ainda nem saiu nos cinemas, tudo sem sair de casa, e sem intermediários outros, entes, 

Daseins em sua corporeidade falada, seja da forma como for. A linguagem, constitutiva do 

Dasein, nesta Era do Click está em evidência, desvelando modos de se estar-com-o-outro, 

seja através da escrita, da voz, da imagem estática ou dinâmica. Tudo com uma finalidade: 

falar e estar conectado com o outro. Saber do outro, da sua reação. Estar presente, 

conectado, co-exisistindo, coexistente, sob controle. Eis o panorama das interações sociais 

virtuais. Em breves palavras poderíamos dizer que na virtualidade se cruzam coexistências 

efêmeras, velozes, ativas e invisíveis, dizendo a todo instante, umas para as outras: „Mostre 

que me vê, que me percebe. Dê um jeito, mas deixe-me saber que estou aqui e que você 

está comigo‟. Cada vez mais o Dasein mergulha em seu mundo particular virtual, perfeito, 
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seguro, controlável e previsível, se lançando menos ao contato imediato, presencial com-o-

outro. Parece que a “assepsia” científica fortemente massificada, como traz Roehe (2006), 

está alçando voos mais altos, além das ciências, às relações interpessoais, afetivas, ao 

contato tipicamente humano, por barreiras instrumentais, com o estar-com-a-técnica. Hoje, 

o dicionário, a enciclopédia, os livros, perdem seu espaço para o Google, que traz prontas, 

simplesmente dadas, respostas das mais variadas possíveis; resultados humanamente 

impossíveis em outros tempos quando eram necessárias: paciência, caminhadas e jornadas 

em busca da informação. Virtualmente “constituído”, o Dasein tem agora à sua disposição, 

com as redes sociais, em apenas um click, uma possibilidade de reinventar-se, mostrar-se, 

revelar-se da forma como a impessoalidade, o “ideal”, o “a gente” ou “todos nós”, esperam 

que seja e se revele: gênero, idade, raça, status social, cultural, econômico, moradia, tudo 

diferente de seu ser na concretude, mas com um detalhe fundamental, se abre a este mundo 

de possibilidades virtuais, sentado à frente de um aparelho tecnológico feito de plástico e 

metal, possibilitado pela técnica humana, com iluminação artificial, conectado à internet, o 

que torna possível, por assim dizer, que se desoculte e busque realizar-se, com garantias de 

impessoalidade e anonimato. Este modo de desocultamento estaria sob seu controle, já que 

nem sequer necessita de movimentar-se, entrar em contato com a sua corporeidade para 

estar-com-o-outro.  

Com a rede, os espaços e a distância são encurtados, e aproximam-se virtualmente 

Daseins. Os outros ou todo nós, estamos conectados. Haveria do outro lado da rede alguém 

de fato, ou este todos nós nos mostra justamente o quanto estamos sós, e o quanto esse 

„todos nós‟, seria alguém realmente? Acerca disso, ressalta Critelli (2006), para os entes 

serem reais, não é suficiente estarem simplesmente no mundo: 

Tudo o que há só chega à sua plena existência, torna-se real, quando é tirado do seu 

ocultamento por alguém, desocultado (desvelamento). Desocultado, esse algo é 
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acolhido e expresso através de uma linguagem (revelação), linguageado, é visto e 

ouvido por outros (testemunho) e testemunhado, é referenciado como verdadeiro 

por sua relevância pública (veracização) (p. 75). 

Portanto, para que o outro exista para nós, ou para que nos tornemos “reais” para o 

outro, é importante que nos desvelemos, saiamos da desocultação, até a veracização, o 

testemunho do outro de nossa própria existência. Ora, o que as redes sociais fazem se não 

veracizar a todo o momento a existência dos demais ali constituídos? Através dos diversos 

meios para mostrar-se, de sair do desocultamento, com publicações e postagens do mundo 

vivido, particular e, até então, oculto do outro, comentários sobre o que o outro postou, 

compartilhamento de imagens, opiniões e vídeos, o Dasein se lança, se desvela e aguarda 

resposta, indicação de sua pre-sença, legitimada na reação do outro. Então este ciclo de 

realização está constantemente sendo nutrido nas redes sociais. 

Ao se inscrever nas redes sociais, uma pessoa sai da invisibilidade social e 

existencial; do ocultamento, para ser visto. Ao lançar-se no aí, com postagens, revela-se, 

esperando que o outro leia, veja, reaja, responda, curta, compartilhe o publicado; confirme 

sua existência. Esta atitude é o termômetro da relevância no cotidiano do virtual. Com um 

click, confirma-se ou não o existir do outro. Confirma-se este estar-com, ou nega o estar-

com. Se é possível realizar um Dasein através de clicks, também é possível remetê-lo ao 

ocultamento, ao não saber, ao vazio. Que instrumento poderoso que amplia nossa 

capacidade de realização ou desrealização, de desocultar ou ocultar, de confirmar ou 

infirmar o outro. E, de fato, não faltam recursos para o Dasein fazer o que e como quiser 

na rede. Ele tem escolhas também para desvelar-se e para desocultar fenômenos em seus 

mais diversos modos de mostrar-se. Sobre isso, Critelli (2006) relatando que “o reino do 

oculto seria apenas o modo ou a condição de ser de tudo o que há, mas que ainda não 

recebeu nenhuma iluminação, não foi trazido à luz.” (p. 76). Portanto, tudo que existe 
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apenas sai do reino do nada quando se desvela-para-alguém em questão de clicks. Assim, 

saio do ocultamento para ser-para e ser-com alguém que também está ali, que igualmente 

deixará seu ocultamento para ser visto. Tal qual na concretude da cotidianidade, em que 

nos mostramos e nos ocultamos, também ocorre na virtualidade. Acessar este mundo 

paralelo inaugura novas chances de estar-com e ser-com o outro. Amplia as possibilidades 

deste contato. E isso se faz compreensível quando olhamos para o contexto de mundo 

hipermoderno, em que a técnica surge para responder a demandas não apenas de 

subsistência, mas para aplacar o vazio, a angústia de ter tantos meios de comunicação e 

ainda assim sentir-se só.  

O homem hipermoderno vê nos recursos das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC´s) uma nova possibilidade de lançar-se ao outro, e realizar-se, tentando 

sair do isolamento e da invisibilidade existencial que o cerca, para ser visto, reconhecido, 

validado em sua existência para-o-outro. Para Bauman (2008), “estar invisível equivale a 

estar morto” (p. 21).  Assim: “Tudo o que está na zona escura do nada ali permanece 

enquanto não receber, de alguma forma, autorização para se tornar real. E pode 

permanecer nessa zona escura, abandonado, esquecido, recusado” (Critelli, 2006, p.78). A 

autorização é concedida pelo outro que está por trás da tela, dos clicks. É ele que tem o 

poder de autorizar ou não o desvelamento do outro para si e para seu público particular. 

Enquanto alguns se mantêm no movimento do „todos nós‟, com postagens que interessam 

ao outro, outros, cujas postagens fogem do interesse comum tendem a ser relegados ao 

esquecimento, à exclusão ou à invisibilidade virtual. O ritmo que rege as interações sociais 

no mundo virtual é tão veloz e imediato que dificulta o processamento das informações. 

Postagens ocorrem simultaneamente, o que dificulta acessar o que cada um propõe. O que 

se sabe é que, como em um click é possível satisfazer muita gente, inclusive a si mesmo, é 

com um click que as questões são solucionadas. Neste movimento rápido e preciso, 
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predomina o pensamento que calcula, que coisifica; o pensamento da “praticidade”. Na 

Era do Click publico aqui, recebo um curtir em menos de um segundo. E assim, o espaço 

para meditar se dilui, se des-realiza, se oculta, pois a virtualidade favorece a velocidade, o 

imediatismo e não favorece um espaço e um tempo para: silêncios, vazios, frustrações e 

angústias. Pensar, refletir e meditar sempre foram tarefas caras ao Dasein e com as 

facilidades, parecem ser estimuladas. 

Embora as tecnologias tenham trazido avanços indiscutíveis à sociedade, como 

sugerido por Heidegger (2002/1958), o uso das TIC´s precisa ser ponderado. É necessário 

meditar a respeito para que não se tornem mecanismos mais alienantes do Dasein em 

relação a si mesmo e ao mundo. Em decorrência da internet, foram ampliadas as 

possibilidades do ser-com, dispostas pela tecnologia. Os dados nas redes são atualizados a 

cada instante, de acordo com as vivências do Dasein, que vive literalmente este aí-

compartilhado, compartilhando. Então este modo de ser-com na virtualidade poderia ser 

adaptado para ser-com-partilhando. Disso, temos que ser-com na virtualidade permeia o 

partilhar-com mudanças de status, movimentar, circular pelas redes, seguindo/sendo 

seguido; postando/comentando; curtindo/sendo curtido, adicionando/ deletando.  

Dentre os desafios diários de ser-com neste mundo supervirtualizado estaria o de se 

realizar de modo próprio e autêntico. Se encontrar em si mesmo e na abertura com o outro 

e se fazer compreensível e existente-para e com-o-outro. O limite entre a propriedade e a 

impropriedade neste campo de imprevisibilidades e instantaneidades é muito tênue. 

Informar acontecimentos de sua mundanidade pode ser um modo de realiza-ação, mas um 

modo de impropriedade que pode levar à des-realiza-ação, tornando-se encapsulados e 

eternizados em páginas de demais entes desconhecidos. Ficam dois questionamentos ao 

Dasein: como estou e para onde vou? Estes podem ser o início da transforma-ação de sua 

presença e de seus modos de ser-com na hipermodernidade, com a técnica em clicks. 



74 
 

IV. Método 

 

O que é que se encontra no início? O 

jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. 

Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais 

tarde um jardim aparecerá. Mas, havendo 

um jardim sem jardineiro, mais cedo ou 

mais tarde ele desaparecerá. O que é um 

jardineiro? Uma pessoa cujos sonhos estão 

cheios de jardins. O que faz um jardim são 

os sonhos do jardineiro. - Rubem Alves - 

 

Este é um estudo qualitativo, com inspiração na fenomenologia de Heidegger, e foi 

realizado com fundamento ético no Código de Ética da Pesquisa e Atuação profissional do 

Psicólogo, contendo as normas estabelecidas pela Associação Americana de Psicologia, 

APA
22

 (Anexo E).  Os recursos utilizados para alcançarmos nosso objetivo foram: 

levantamento bibliográfico e desenvolvimento do corpo teórico; reconhecimento do campo 

e entrevistas semi-estruturadas individuais, na perspectiva das narrativas de Walter 

Benjamin (1985).  

É possível fazer aproximações entre a Fenomenologia heideggeriana e o campo da 

pesquisa acadêmico-científica, direcionando o foco à compreensão, não dos significados, 

mas dos sentidos de um fenômeno a determinada pessoa ou grupo. Nesta pesquisa, 

portanto, importa buscar o sentido da experiência para os colaboradores, com especial 

atenção à afetação da pesquisadora no processo como um todo, desde a incursão em campo 

                                                           
22 O documento na íntegra pode ser acessado em http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx?item=11 

 

http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx?item=11
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até o momento da compreensão dos dados. Neste caminho, ressalta Heidegger 

(1993/1927), o “conhecimento do mundo é um modo de ser do estar-aí (o ser humano) e 

um modo de ser que está onticamente fundado em sua constituição fundamental, o ser-no-

mundo” (p.25), sendo inviável a neutralidade do pesquisador, idealizada pelas ciências 

exatas, já que o conhecido se faz conhecer a partir do conhecedor, com suas estruturas 

existenciais mencionadas no terceiro capítulo. O pesquisador conduz a pesquisa a partir da 

indagação sobre um fenômeno vivenciado (Amatuzzi, 2001).  

Por esses apontamentos, a Fenomenologia heideggeriana se revela como uma 

bússola confiável nesta viagem rumo à compreensão do vivido, ao mundo da experiência 

dos colaboradores para este estudo. Caminhando e seguindo, traremos agora, o percurso 

trilhado para acessar o vivido dos colaboradores com a interação social virtual. 

 

4.1 Procedimentos Metodológicos 

 

 Estratégias de Pesquisa 

As estratégias adotadas nesta pesquisa foram selecionadas de acordo com nossos 

objetivos e com a natureza de nosso objeto de pesquisa, a experiência humana. A partir de 

um período de estudo das possibilidades, optamos, na etapa inicial, pela sondagem de 

campo (com um blog e enquetes nas redes sociais virtuais), e posteriormente, pela 

entrevista semi-estruturada, individual, na modalidade de narrativas, proposta por 

Benjamin (1985) e adaptada à pesquisa por Dutra (2002) e Schmidt (1990).   

Dialogaremos aqui sobre o processo da pesquisa como um todo, que envolveu 

antes de tudo, a afetação da pesquisadora. É válido ressaltar que neste tipo de pesquisa, 

embora se considere a escolha de instrumentos que viabilizem a aproximação do 

fenômeno, o sentido pode se revelar de diferentes formas. Afirma Heidegger (2001/1987) 
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a importância de tornar presente, seguindo a direção que a própria indicação dá, ofício 

apontado como difícil nos dias de hoje, uma vez que: “o homem, possuído pela ciência, só 

gostaria de deixar valer como verdade aquilo que é provado, isto é, aquilo que é derivado 

de pressupostos e conclusões” (p.96). E, mais, devemos lembrar a impossibilidade de 

apreensão de um fenômeno por completo, como explica Critelli (2006): 

Coisa alguma pode mostrar-se na sua totalidade, na sua inteireza, na sua patência 

definitiva. Isto, também, porque a coisa se mostra, sempre, para certo olhar. Todo 

olhar vê somente aquilo que está exposto à luz, e não vê aquilo que o ente 

apresente de si sob o escuro, ocultado (p.66). 

 E a autora vai além, acrescentando a importância do olhar atento para se 

compreender as limitações, a utilidade e a finalidade do registro através de recursos: 

Todo registro é um mero índice, uma mera conservação de um som, de uma 

entonação, de uma imagem que apenas provoca a atenção e a memória do 

interrogador.... Tudo vale: visitas, gravações, entrevistas, vídeo, fotos, escritura de 

memórias, desenhos.... Só o que não vale é acreditar que o apanhado pelo 

instrumento de registro, por si, revele a totalidade do buscados, nem mesmo que ele 

se transforme no próprio buscado, isto é, que tome seu lugar. Pode ser que ali se 

inscreva uma faceta do real, mas essa mesma faceta pode ser um parecer ser, ou 

uma aparência do real, ou só sua mera aparência (Critelli, 2006, pp. 150- 151). 

Mesmo que o pesquisador se utilize dos recursos mais avançados e “precisos” para 

se investigar determinado fenômeno, isso não garantirá seu “sucesso”, devido à 

impossibilidade de se alcançar uma verdade absoluta e de se captar um fenômeno em sua 

totalidade. No máximo, o que conseguiremos alcançar é a aparência de determinada coisa, 

em determinado momento, partindo de um olhar, que vem, igualmente, de um contexto.  
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Heidegger (1993/1927) sabiamente pontua o processo do saber como uma 

circularidade, querendo mostrar este devir, este estar-sendo dos fenômenos na 

mundanidade, e sua impermanência, sua mutabilidade. Sendo abertura ao mundo, tudo é 

passível de modificação em intervalos de tempo imprevisíveis. Reconhecer esta condição é 

uma atitude básica na Fenomenologia heideggeriana. 

Considerações feitas, relataremos inicialmente o momento que antecedeu a 

pesquisa, com o reconhecimento do campo, realizado em forma de um blog e comunidades 

virtuais, criadas especialmente para esse fim, em que foram lançadas enquetes com o 

intuito de sondar a receptividade das pessoas ao tema pesquisado, no sentido de contribuir 

no pensar sobre as questões que poderiam nortear as entrevistas.  

Sendo a pesquisa em Psicologia um território a ser explorado com uma variedade 

de instrumentos, o reconhecimento do campo se mostrou como opção bastante 

interessante, já que possibilitou explorar o campo do ponto de vista da pesquisadora. A 

motivação para a realização desta primeira etapa nasceu da mistura de sentimentos, entre 

inquietação e desejo de conhecer o campo, o ciberespaço. Que território é este? Quais suas 

possibilidades e limites? As sensações que provoca? Dentre tantas outras questões. A partir 

dos registros da minha própria experiência enquanto pessoa e pesquisadora neste campo, 

com impressões e afetações; com o que se sobressaiu nesta experiência, foi possível pensar 

os caminhos para as entrevistas, que visaram a promoção de um diálogo e o fortalecimento 

de uma reflexão a respeito da interação social virtual nos dias atuais.  

A narrativa em pesquisa é um método que possibilitou o encontro entre 

pesquisadora e colaborador, quando este último teve a oportunidade de contar sua história 

para a pesquisadora, sobre sua experiência no mundo virtual, desvelando sentidos. Como 

assinala Dutra (2002), 
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A modalidade da narrativa mantém os valores e percepções presentes na 

experiência narrada, contidos na história do sujeito e transmitida naquele momento 

para o pesquisador. O narrador não “informa” sobre a sua experiência, mas conta 

sobre ela, dando oportunidade para que o outro a escute e a transforme de acordo 

com a sua interpretação, levando a experiência a uma maior amplitude, tal como 

acontece na narrativa (pp. 373-374). 

Walter Benjamin (1985) trouxe sua preocupação com a extinção, nos dias atuais, 

em que prevalece a objetividade e os preceitos da ciência moderna, do modo 

tradicionalmente humano de comunicar-se, como o contar histórias, e também, da figura 

do narrador. Esse simples ato marcou gerações, quando servia não apenas como 

entretenimento e lazer em família, como forma de transmitir saberes e compartilhar 

experiências. Quando ainda era uma prática rotineira, as famílias se reuniam para contar 

“causos”, suas experiências, passando-as às gerações posteriores.  

A narrativa se caracteriza por uma abertura à oralidade, ao mundo do outro, através 

de seu depoimento. As narrativas são, portanto, uma forma de falar das possibilidades 

humanas de existir, de estar no mundo. Isso a torna um instrumento facilitador da situação 

de pesquisa, transformando-a em um verdadeiro encontro, dando a oportunidade a ambos, 

pesquisador e colaborador, de partilhar da mesma experiência através do discurso, 

trazendo suas significações e sentidos, o que torna o processo uma construção que desvela 

a dimensão existencial do homem no mundo dos fenômenos, sua singularidade e fala de 

suas escolhas. Como afirma Dutra (2002): “através da palavra pode-se abordar ou 

encontrar a experiência, a existência, o Dasein, o ser-com. A linguagem, trazendo o 

sentimento à tona, revela também a situação, ou o contexto situacional, já que todos estão 

relacionados entre si” (p.373). 
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Neste modo de acesso ao vivido, a palavra circula, dando ao colaborador a 

oportunidade de expressar-se, exteriorizar opiniões e sentimentos, escutar a si mesmo, 

favorecendo, em muitos casos, a ressignificação de sua experiência. Colaborador e 

pesquisador se encontram em um momento em que estão implicados seus modos-de-ser 

com o outro. Dutra (2002) esclarece: 

Não significa ouvir a sua história de longe, analisando- a, interpretando-a 

logicamente; enfim, não existe uma postura de estar “de fora”, como observador, 

da experiência. Pelo contrário, a experiência da narrativa é uma experiência 

também de quem a escuta. O pesquisador participa em todas as suas dimensões 

existenciais, como profissional e pessoa, ou seja, na sua totalidade, naquele 

momento ali presente da sua vivência (p.377). 

No momento da entrevista, o pesquisador participa lançado na experiência de si e 

do outro, com sua disposição afetiva. Para Dutra (2002): 

A escolha de um método de inspiração fenomenológica parece o mais adequado 

quando se pretende investigar e conhecer a experiência do outro, uma vez que o ato 

do sujeito de contar a sua experiência não se restringe somente a dar a conhecer os 

fatos e acontecimentos da sua vida. Mas significa, além de tudo, uma forma de 

existir com-o-outro; significa com-partilhar o seu ser-com-o-outro (p. 377). 

Esta autora realiza uma síntese bastante clara sobre sua proposta da narrativa em 

pesquisa fenomenológica: “A narrativa contempla a experiência contada pelo narrador e 

ouvida pelo outro, o ouvinte. Este, por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, transforma-se 

ele mesmo em narrador, por já ter amalgamado à sua experiência a história ouvida” (Dutra, 

2002, p. 374). Portanto, a entrevista narrativa na perspectiva fenomenológica se revelou 

como uma possibilidade de encontro, em que a emergência dos sentidos fora facilitada.  
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As entrevistas para este estudo foram realizadas individualmente, tendo como 

ponto de partida uma pergunta disparadora: “Como é pra você participar do mundo 

virtual”? Quatro delas foram realizadas de modo presencial e uma, excepcionalmente, via 

Skype, devido à impossibilidade da colaboradora de participar presencialmente, por morar 

no exterior, o que proporcionou uma experiência única e tão rica quanto as que foram 

realizadas presencialmente. Vale ressaltar que a atitude fenomenológica de abertura da 

pesquisadora foi o alicerce para a realização de todas as entrevistas.  

 

 Colaboradores 

Partindo de uma postura ética, fenomenológica e compreensiva, adotamos o termo 

“colaboradores” para nomear os participantes desta pesquisa, o que reflete a visão 

diferenciada, nesta modalidade de pesquisa, da postura do participante que, além de ser 

ativa e atuante, é colaborativa, reflexiva e compreensiva.   

Os colaboradores foram selecionados intencionalmente a partir de critérios de 

inclusão e exclusão que viabilizaram a participação de pessoas com experiência de 

interação social no meio virtual. Os critérios de inclusão foram: 1) Faixa etária de jovens e 

adultos a partir de 18 anos, segundo pesquisas recentes do Juliasz (2010), com o perfil dos 

usuários da Internet. Esta faixa etária se revelou como a mais atuante nas redes sociais; 2) 

Estar inscrito em redes sociais; 3) Participar da entrevista; 4) Assinar os Termos de: 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e de Autorização de Gravação de Voz 

(Anexos A a D). Os critérios de exclusão foram a negativa dos critérios de inclusão. 

Considerando o cenário da Era do Click e devido à especificidade da presente 

pesquisa, de requerer disponibilidade, tempo e abertura para a entrevista, e apesar de 

termos à disposição recursos riquíssimos e velozes de divulgação para a pesquisa, o 

critério adotado para estabelecimento do número de colaboradores foi o de saturação 
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(Fontanella, Ricas e Turato, 2008). A inclusão de novos colaboradores foi suspensa 

quando os dados passaram a apresentar, na avaliação da pesquisadora e orientadora, 

redundância para os objetivos, não sendo necessário persistir na coleta de dados. Ao final, 

contamos com cinco colaboradores - Carol, Isadora, Alex, Letícia e Fernanda - cujos 

nomes foram alterados para preservação do sigilo. Dois colaboradores souberam da 

pesquisa via e-mail (Carol e Letícia), um via redes sociais (Isadora), e dois nos chegaram 

por indicação de pessoas conhecidas (Alex e Fernanda).  

Carol, 21 anos, mora com os pais, é estudante universitária de classe média, está na 

internet desde 2004, e passa grande parte do dia conectada ao Skype por ter um 

relacionamento sério há mais de dois anos com um rapaz que mora no exterior. Participa 

de: Facebook, Orkut, Skype, Twitter, Blog, Gtalk, usando mais o Facebook e seu blog. 

Isadora tem 26 anos, solteira, é pós-graduada de classe média, mora no exterior há 

três anos e usa a internet para manter-se conectada ao Brasil. Entrou na internet aos 13 

anos, no mIRC e hoje está conectada 24 horas do seu dia com seu iPhone. Participa das 

redes sociais: Twitter, Facebook, Orkut, Pintrest, Instagram, Path, Gtalk, Linkedin. 

Alex, 31 anos, solteiro, é funcionário público e estudante universitário. Em 2000 

criou seu primeiro e-mail e no ano seguinte entrou nos bate-papos (ICQ).  Ele acessa a 

internet apenas de casa, expressando não querer acessar pelo celular ou pelo trabalho, a 

fim de manter “sob controle” sua relação com esta tecnologia. 

Letícia é estudante universitária, solteira, 19 anos, classe média, está na internet 

desde o surgimento do Orkut e hoje, apesar de estar no Facebook, acessa mais o Gmail, em 

que chegam as notificações. Por ter um computador em casa para uso compartilhado da 

família e devido à agenda cheia na faculdade, acessa as redes apenas nos finais de semana. 

Fernanda, do lar, 47 anos, classe média alta, casada há mais de vinte anos, dois 

filhos, utiliza a internet desde o Orkut, e hoje, usa em especial para falar com sua mãe que 



82 
 

mora em outro estado, com parentes e para ficar atualizada. Só acessa de casa e não utiliza 

em celular ou outras formas de conectar-se.  

 

Incursão em campo 

O primeiro passo, reconhecimento do campo, teve início com a inscrição da 

pesquisadora no Facebook e no Twitter. Foi criado o blog “Na Era do Click” a fim de 

publicar reflexões sobre o virtual e sentir as afetações na interação com um público 

“invisível”. Igualmente foi criado um perfil nas redes sociais com o mesmo nome do blog, 

no qual foram lançadas enquetes abertas para livre participação dos usuários, que eram 

convidados a compartilhar impressões sobre seus modos de se conectar em rede. 

E, então, foi iniciada a seleção de colaboradores, com convites via: e-mail, redes 

sociais, blog e pessoalmente. Foi elaborado e enviado um e-mail - esclarecendo sobre a 

pesquisa, convidando os interessados a participarem - aos contatos da pesquisadora, 

pedindo auxílio na divulgação. Nas redes sociais, uma mensagem semelhante foi 

elaborada, convidando a entrar em contato com a pesquisadora, quem se interessasse, 

através do perfil cadastrado. Pessoalmente, o convite ocorreu com a indicação de pessoas.  

Esclarecidas todas as dúvidas dos colaboradores, nos momentos de contato iniciais, 

as entrevistas foram agendadas e ocorreram em local adequado, respeitando os preceitos 

éticos de conforto e sigilo para este tipo de pesquisa. A duração das entrevistas variou de 

45 minutos a 01h30min, gravadas em meio digital e registradas logo após o encontro.  

 

 Compreensão das Narrativas 

Em se tratando de uma pesquisa fenomenológica, este processo teve início já no 

momento da entrevista, quando do encontro de ambas as partes – pesquisadora e 

colaborador – e suas afetações. Logo após cada encontro, eram registradas as impressões e 
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afetações da pesquisadora: como se sentiu, o que chamou a atenção na experiência de 

encontro com cada colaborador. Estes dados foram fundamentais para uma compreensão 

inicial das narrativas e enriquecidos dias depois, quando as falas foram transcritas e relidas 

pela própria pesquisadora. Dutra (2002) menciona os caminhos para uma compreensão na 

perspectiva fenomenológica: “os depoimentos são comentados e interpretados, a partir dos 

significados que se revelam na experiência narrada e como produto das reflexões feitas 

pelo pesquisador na sua trajetória de vida pessoal e profissional” (p. 377). Munida de suas 

disposições, a pesquisadora iniciou o processo de construção do quinto capítulo, com 

comentários e interpretações, em um diálogo entre reflexões, afetações, narrativas e 

escritos de Heidegger e demais teóricos, a respeito das questões emergentes. Algumas 

falas ressoaram com maior impacto nesse entrelaçamento.  
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V. Comentários e Interpretações 

 

Não é bastante ter ouvidos para ouvir o 

que é dito. É preciso também que haja 

silêncio dentro da alma. Daí a 

dificuldade... - Rubem Alves - 

 

Neste capítulo serão comentadas, de forma corrida, as narrativas e as experiências 

de ser-com na virtualidade. Como a cada encontro modificamos e somos modificados, no 

contexto da pesquisa não poderia ser diferente: olhos atentos, escuta afinada e sentidos 

apurados à pre-sença do ser do ente neste estudo.  

O Dasein compreende o mundo de diferentes formas, dependendo de sua 

disposição afetiva. Considerando a impermanência como sua única certeza, certos de que 

os sentidos estão (e estarão) sempre se transformando, vejamos, a seguir, o que foi possível 

compreender das narrativas, no momento que aqui dialogamos, sem a pretensão de 

engessar o poder-ser do que se revela. Semelhante ao artesão que talha a madeira e 

encontra as formas e contornos de sua obra, deixando que a própria madeira se mostre a 

ele, realizamos as interpretações dos relatos de ser-com na virtualidade, partindo dos 

aspectos que mais emergiram e foram enfatizados pelos colaboradores, dentro de suas 

experiências, possibilitados pela sua disposição no momento do encontro. 

Já nos primeiros momentos, um fato se esclareceu. Para nossos colaboradores, estar 

no mundo virtual remete necessariamente à rede social que mais cresce no mundo, hoje, o 

Facebook. Ainda que tenham mencionado outras redes, a participação nesta foi unânime, 

sendo suas narrativas, expressões das afetações despertadas nesta rede social. Vejamos. 
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5.1  Tecendo Sentidos de ser-com na Virtualidade 

Navegar por horas a fio, dialogar, compartilhar opiniões, sentimentos e 

experiências nas redes sociais se desvelou como modo de estar com dos colaboradores no 

virtual, onde se desvelam questões, cujos sentidos, para cada um, se entrelaçam em 

múltiplos contornos, em um movimento de devir.  

O Dasein existe conectado ao tempo. E foi justamente a experiência de tempo, uma 

das questões iniciais narradas com ênfase pelos colaboradores, tão peculiar no ciberespaço, 

onde tudo se processa com velocidade, instantaneidade e em tempo real. Tais 

características despertam (ou talvez, aguçam) a vivência imediata do tempo:  

Afeta no meu comportamento, fico mais atacada, mais rápida, mais ágil, mais 

ansiosa e imediatista... Característica minha desde antes da internet, mas que 

depois ficou muito pior (Carol).  

Carol fala da sua „piora‟ depois que a internet entrou na sua vida, se referindo à 

necessidade que tudo seja „pra ontem‟ também no presencial, seja na resolução de 

problemas, realização de trabalhos e respostas. Tal modo foi compartilhado por Isadora: 

É uma necessidade. Coloco uma foto nova, fico o dia inteiro entrando pra ver 

quem comentou, curtiu, gostou da foto (Isadora).  

Para esta colaboradora, o sentido de estar ali é o retorno das fotos e comentários 

dos amigos. Fernanda fala da sua experiência de estar sempre conectada: 

Sou dona de casa, faço minhas coisas e deixo minha internet ligada. Não deixo de 

fazer minhas coisas... E de vez em quando dou uma passadinha ali, vejo se tem 

alguma novidade, se minha mãe deu alô e, às vezes, tiro o fone para o barulhinho 

chegar até onde eu tô: “tem alguém me chamando?”, e vou responder (Fernanda). 

Para Fernanda, o sentido que permeia o modo como vivencia o tempo na 

virtualidade é o chamado para conversar com alguém. Nestes casos, a vivência do tempo 
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está intimamente relacionada à necessidade de contato, de ser-com-o-outro, em suas 

variadas formas: retornos, feedbacks, diálogos, convites e chamados. As colaboradoras 

embora estejam no presente, estão sempre se projetando no futuro, mais adiante, ali, cada 

qual aguardando retornos diferenciados, que trazem sentidos para si. 

A respeito destas narrativas, Heidegger (1993/1927) esclarece que a temporalidade 

une os sentidos do existir, tornando possível a unidade da existência para além do 

somatório de momentos, fazendo com que o homem se encontre além de si, em 

possibilidades futuras devido à possibilidade de compreender o que foi, o que é e será.  

Tecnologias como iPhone, tablets e demais recursos foram mencionados como 

trazendo facilidade na vida diária, pelo acesso à internet, contudo, Isadora reconhece que 

seu uso vem alterando sua forma de lidar com o tempo:  

Antes, tinha 1h ou 2h da manhã que eu sentava no computador e via essas coisas, 

mas agora com o iPhone, é 24h, toda hora estou checando todas, é como um ritual, 

abre uma e abre a outra, abre outra... (Isadora).  

Estas possibilidades oferecem a sensação de um tempo que se eterniza; um presente 

que se prolonga com as trocas instantâneas e a perseveração de presenças, ainda que off-

line. Mas o mundo não pára. E, ao tempo em que o usuário está ali, navegando, perdido em 

links, redes sociais e e-mails, sua vida no concreto segue, sem que se dê conta, naquele 

momento, da passagem do tempo. 

Em uma leitura heideggeriana, isto pode ser entendido como um reflexo do medo 

de cair no esquecimento ou de ficar no passado. Por isso, os perfis e as linhas do tempo 

(timelines) são sempre atualizadas a qualquer hora do dia ou da noite, de qualquer lugar 

(aula, carro, trabalho, show, rua, ônibus), o que traz, nas entrelinhas, também sua 

necessidade de controle. À medida que não se desconecta, está atualizado, sabendo, 

detendo as informações necessárias para manter-se visível e existente: 
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A gente chegou num nível que há essa necessidade de tá checando toda hora, 

conectado, on-line é tão grande que tá perdendo mesmo, a coisa pessoal... 

(Isadora). 

Esse „checar o tempo todo‟ diz respeito ao controle, assinalado por Heidegger 

(2002/1958). O homem almeja tudo prever e controlar: de mudanças climáticas ao que irá 

acontecer consigo, fazendo projetos e planos, como uma forma de assegurar-se, de sentir 

segurança. Para Fernanda:  

Dá uma segurança de poder rever o que quero. Até notícias perdidas, novelas, 

cenas... Se tem uma festa, e você deixa de ir à festa por causa do último capítulo... 

não! Basta um click! (Fernanda).  

Você sabe que ele vai estar lá te esperando, tranquilo, e eu adoro isso (Fernanda).  

Para Heidegger (2001/1987): “A segurança e a certeza são importantes. Exige-se 

uma certeza no querer controlar. O que se pode calcular de antemão, antecipadamente, o 

que pode ser medido é real e apenas isso” (p.47). Contudo, ele mesmo alerta para os 

perigos, pois não há como tudo prever ou controlar. A vida é insegura e imprevisível, 

assim como os acontecimentos no concreto ou na internet. É impossível prever quando e se 

alguém irá, por exemplo, comentar ou curtir, o que pode ser bastante angustiante. 

Mas, de uma forma geral, em um click, o Dasein pode! Se não tudo, quase tudo! Se 

sente, portanto, seguro pelo controle que a internet oferece: visitar e revisitar uma página 

quantas vezes quiser, sem limites e gastos: “Não preciso sair pra resolver problemas de 

banco. Faço tudo usando a internet. Hoje mesmo, ganhei mamões verdes e não lembrava 

como fazia o doce. Entrei na internet e num click: passo a passo “como se fazer um doce 

de mamão verde”... Eu vou fazer! Entendeu? Isso deixa a gente maravilhada, né?” 

(Fernanda).  
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Oliveira (2009) menciona que o domínio das novas tecnologias da informação e do 

conhecimento tem sido a grande busca na sociedade, reassegurando a concepção 

heideggeriana da necessidade do Dasein de tudo controlar: “Descobri uma ferramenta que 

quando você marca os conhecidos, nem tudo essas pessoas vão ver, entendeu?.... Eu 

coloco como conhecido; eles só vão ver o que eu quero” (Alex). Ele comenta os recursos 

para controlar os acessos à sua página, selecionando o que os outros podem ou não acessar, 

o que caracteriza, para além de poder e controle, um cuidado consigo mesmo. Sendo o 

cuidado originário do Dasein (Heidegger, 1993/1927), Alex expressa: “eu só coloco lá o 

que eu quero. Então eu tô descobrindo que ali também é possível ter controle...” (Alex).  

O poder e o controle são nuances de ser-com na virtualidade. Como a tudo o 

homem quer controlar, a internet e seus recursos deram vazão a tal necessidade, reafirmada 

no discurso dos colaboradores com a possibilidade de cancelar a conta para reassumir o 

controle de si, de sua vida: 

Tive que tirar o facebook, cancelar mesmo porque eu não controlava o tempo que 

eu ficava lá, então eu deixava de estar fazendo meu trabalho final para estar lá 

(Isadora). 

Para Heidegger (1993/1927) o que Isadora fez é um reflexo da importante ao 

Dasein de controlar sua vida e evitar a angústia. Ao optar por sair do Facebook, Isadora 

buscava atenuar a angústia de não estar dando conta de sua vida no concreto, de estar 

perdendo o controle, optando por percorrer um caminho difícil em direção a um modo 

próprio de ser: 

Se não cancelar, não vou parar nunca. Achei o cúmulo... Fiquei pensando: meu 

Deus, vou cancelar e como vou ficar à distância das pessoas, desconectada deles 

por tanto tempo? Senti a necessidade de dizer: estou cancelando, vejo vocês, 

preciso terminar meu trabalho, pus tchau e cancelei (Isadora). 
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Ela expressa seu sofrimento em ter que se desligar, entrando em angústia. Na 

medida em que a angústia é disposição do estar-lançado, Heidegger (1993/1927) enfatiza: 

“o desvio da decadência se funda na angústia” (p.249). Cair na decadência provoca 

angústia, determinação ontológica do existencial da disposição. Aqui, ela igualmente pôde 

acessar o pensamento que medita, que a faz retomar seu modo de corresponder, entrando 

em contato com a sua verdade (alethéia), por mais angustiante que fosse. 

Diante do exposto, observa-se que a experiência de poder na virtualidade, sob a 

ótica dos colaboradores tem suas gradações, como veremos abaixo. A mesma sensação de 

poder e de deter o controle já mencionada, pode ser sentida como „armadilha‟ para o 

Dasein, com experiências de perda de poder e de segurança, como quando a internet falha. 

A situação o tira de sua zona de conforto, tendo que lidar com a falta de controle do que 

estava, até então, em “segurança”, bem nas pontas de seus dedos, em clicks: 

Sinto ansiedade. Se eu estiver na rua e o meu celular não tá pegando a internet, dá 

nervoso. Fico pensando que as coisas estão acontecendo lá e não estou presente. 

Comentários estão rolando, vou perder uma piada, os amigos estão falando sobre 

algo e eu vou tá de fora e não quero... (Isadora). 

Eu sinto falta, é quase uma abstinência... (Carol). 

Quando tem um problema de conexão, fico: meu Deus, e agora? Como vou falar 

com mamãe? Tem o telefone, mas a gente já tá naquele hábito de se ver, né? A 

gente se fala se vendo... (Fernanda). 

Gera uma ansiedade momentânea e passageira.... Não morro pela internet não, 

mas é essencial em nossa vida... (Fernanda). 

Nesta última fala, apesar de Fernanda relatar não morrer pela internet, ela 

reconhece sua essencialidade e suas contradições: 
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É meio paradoxo, mas eu digo assim ... Não tem internet, você está numa fazenda 

sem luz? Tranquilo! Gosto, uso, acho essencial, mas não morria. É um paradoxo, 

tem um peso, mas é equilibrado... (Fernanda). 

Lidar com falhas de conexão é vivenciado como a perda, ainda que temporária, de 

um poder idealizado, o que provoca sofrimento, em gradações diferenciadas. Mas, de fato, 

quando a internet falha, o mundo literalmente para, pois tudo está interligado, 

interconectado por conexões imperceptíveis no dia a dia, que representam a globalização 

do contato e a dependência do estar-com conectado, indicando os perigos da dominância 

da técnica, expressos por Heidegger (2002/ 1958). 

Apesar de sabermos que os recursos tecnológicos foram criados para facilitar a 

vida, para estar a serviço do homem, no mundo hipermoderno atual observa-se uma 

inversão nesta ordem, estando o homem a serviço da tecnologia, quando sua vida parece 

ou, de fato, gira em torno da tecnologia, afetando os modos de ser-com. Para alguns, como 

Isadora, o iPhone é um item que, apesar de gerar conflitos, é essencial. Já Alex, tem uma 

atitude bastante distinta diante de novas tecnologias: “Tenho três celulares e um dia 

gostaria de não ter. Incomoda, acho uma afronta à privacidade, invasivo a pessoa ligar e 

achar que devo atender. Pra mim, rede social é presencialmente estar lá, digitando minha 

senha, estando lá” (Alex). Ele traz seus limites, e sendo o cuidado primordial ao Dasein, 

fala de seu modo de cuidado nas redes: “Eu cuido do meu espaço virtual, como cuido de 

mim” (Alex). 

O Dasein busca modos de lidar e de adaptar-se às solicitações da técnica. Lançados 

na imprevisibilidade do existir, no concreto e também no virtual, não há garantias: de 

conexão ou de respostas. Quando o Dasein acha que está seguro, que sabe de tudo na 

internet, com ferramentas que simulam sua onipotência e onipresença, na verdade, não 

sabe de quase nada, apenas supõe: 
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Depois que eu coloco, não tenho muito controle (Alex). 

Uma pessoa pode fazer uma revolução a partir de uma palavra minha... 

(Fernanda). 

É um lugar sem dono, né? Não tem como provar que aquilo é seu ou que copiou de 

alguém. De repente, essa outra pessoa já copiou de alguém... (Carol). 

Quem está do outro lado da tela é a primeira dúvida, e na sequência, surgem outras 

situações de difícil controle, como postar conteúdos, o que tem o mesmo efeito que soprar 

poeira ao vento: à medida que o conteúdo é lançado (soprado), se perde automática e 

instantaneamente, o controle sobre, sejam fotos, pensamentos, vídeos, o que for, e se 

fragiliza a sensação de segurança e de poder. Muitas questões para poucas respostas. Será 

que o perfil foi “raqueado” (invadido)? Será que este novo amigo é quem diz ser? O que 

farão com o conteúdo postado? Será que irá responderão a solicitação de amizade? Tais 

questões retratam experiências de perda de poder na cotidianidade do virtual.  

O Dasein, na medida em que circula na rede, espera respostas para os estímulos 

que vai lançando, disseminando sua presença, em uma ação em cadeia aos contatos dos seus 

contatos. E quando a resposta não vem: 

Se você põe e não tem nada, você fica: foi fraco... (Isadora). 

Eu boto esperando que X vá comentar, que Y vai ver, que vai falar, e que minhas 

amigas vão lá dizer....e quando não acontece nada é triste, você pensa...ninguém 

deu valor, eu acho: “ah, o pessoal tá se afastando de mim...” (Isadora). 

O curtir e o comentar são formas de responder à existência do Dasein na 

virtualidade, revelando a abertura do outro para si. E, na medida em que o outro não 

responde, vem a sensação de distanciamento e o medo do esquecimento; do vazio.  E Carol 

nos fala sobre sua atitude diante do silêncio do outro lado da tela:  
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Fico esperando que comentem, mas nem sempre... Aí eu deleto. Acho assim, que 

deve ter sido algo muito pouco importante, uma besteira, por isso ninguém 

comentou, então eu deleto mesmo... (Carol).  

Em sua experiência, seus comentários e postagens só têm valor a partir do 

momento em que alguém curte ou comenta. Seu referencial está no outro. O silêncio da 

não resposta, também no plano virtual conduz o Dasein às margens do pensamento que 

medita e que na cotidianidade do ciberespaço tende a permanecer no ocultamento, devido 

ao falatório típico das redes e ao “empobrecimento do pensamento” referido por Heidegger 

nesta época da técnica.  

Enquanto alguns poderão acessar o pensamento que medita, outros, desviar-se-ão 

desta angustiante empreitada, rumo ao caminho do impessoal, do cálculo, como Carol, que 

opta por deletar o que não repercutiu, para não acessar a angústia de não ter sido notada. 

Expressa, com isso, a dificuldade em assumir, perante seu público, que postou algo que os 

outros não curtiram ou que simplesmente não chamou atenção. Isso delineia a questão da 

invisibilidade não apenas social, mas existencial, nas redes, que emerge quando o outro 

não responde, não percebe, não vê quem se revela, se faz presente, se abre, configurando 

uma forma de cair no esquecimento. Se comunicar e se movimentar pelo virtual faz com 

que o Dasein sinta que existe para o outro, de que está junto de, da forma como for: “Pelo 

fato de estar longe, sinto que tenho que tá lá, marcando presença pra meus amigos 

lembrarem de mim, falarem comigo, sabe? Pra não perder esse contato, essa ligação..”. 

(Isadora).  

As redes sociais oportunizam relações de contato contínuo entre as pessoas ali 

presentes. Compartilhando atividades, os usuários recebem feedbacks, em tempo real, 

criando uma “convivência virtual” (Lemos, 2002 & Recuero, 2002, 2009). Isso toca na 
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questão da espacialidade no virtual, através das noções de proximidade e de 

distanciamento. Como indica Heidegger (2001/1987): 

Mais próximo é aquilo que traz para o poder-ser mesmo..... O comparativo não 

deve ser entendido quantitativamente, mas sim qualitativamente. Mais próximo não 

significa um grau a mais da proximidade, mas sim diferentes modos da 

proximidade; significa “próximo de maneira diferente” (p.201). 

Isadora narra sua experiência na virtualidade: 

A minha host me manda mensagem, está no andar de cima e eu tô embaixo. Eu 

acordo, checo meu celular e sei o que está acontecendo, porque ela não sai do 

quarto, e eu não saio do meu; a gente fala por mensagem o dia inteiro.... No início 

eu achei super esquisito; via como preguiçosa.... Fiquei chocada: meu Deus, 

quanta moleza! Só que como é a cultura daqui, me adaptei, mas é esquisito 

(Isadora). 

A colaboradora relaciona a comodidade típica da cultura americana, ao custo quase 

zero: “principalmente por ser de graça, tipo, não custa nada ... Preguiça de resolver, esse 

aqui é de graça mesmo, meu celular ta na mão mesmo... É bom!” (Isadora). Seria um 

exemplo de aproximação espacial, mas distanciamento do âmbito pessoal de contato. 

Facilita a vida, diminui custos, mas pode aumentar distância nas relações, mais práticas e 

menos voltadas para o toque, o olhar, o contato mesmo, pessoal.  

O poder do Dasein de estar presente em tantos lugares possíveis, sem presença 

corpórea, não é uma exclusividade do espaço virtual, como esclarece Heidegger: 

Nosso estar-aqui é de acordo com sua essência, um estar junto a entes, que não 

somos nós mesmos. E este estar junto de tem geralmente o caráter do perceber 

corporalmente coisas corporalmente presentes. Mas o nosso estar-aqui também 
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pode ocupar-se do estar junto de coisas não corporalmente-presentes. Existem 

possibilidades do tornar presente (Heidegger, 1987/ 2001, p.100). 

Ser-com virtualmente tem impacto semelhante ao que seria presencialmente, mas o 

estar junto pode ou não significar a aproximação de duas coisas. A técnica, em suas 

diferentes formas, aproxima os usuários espacialmente (geograficamente) e pode 

aproximar existencialmente, no sentido heideggeriano já mencionado, contudo, na mesma 

medida, pode distrair/ afastar o Dasein da experiência: 

Ou você continua aí ou a gente conversa. Eu sou assim. Eu chamo pessoalmente. 

Ou você tá comigo conversando ou tá atendendo o telefone. É horrível conversar 

por etapas. Perde até o fio da meada! Mas hoje em dia nem tem tantos diálogos 

longos, nem assuntos porque a vida é tão corrida pra todo mundo.... (Fernanda). 

Tem o jogo cellphone pack. Todo mundo que chega no bar faz uma pilha com 

celulares na mesa e tem que ficar lá a noite inteira; ninguém pode tirar o celular 

pra checar nada, fazer nada, e quem tirar o primeiro paga rodada de bebida pra 

todos. E assim vai. A noite inteira os celulares ficam nessa pilha.... (Isadora). 

Como visto, estar conectado o tempo todo influencia os modos do Dasein estar-

com, que pode estar lá fisicamente, mas presente em outro lugar: 

Estava saindo com um cara que é tipo hippie: não tem celular, não participa das 

redes sociais, ele não faz texting [troca de torpedos], que todo mundo faz o dia 

inteiro, que eu também fico o tempo inteiro trocando torpedos. Comecei a me dar 

conta junto dele que não tinha celular na mão e ficava irritado olhando pra mim 

assim, quando eu estava toda hora olhando... (Isadora). 

Isadora menciona sua dificuldade de estar presente em um relacionamento, com as 

solicitações da técnica. Seu estar-junto foi modificado, fazendo compreender o seu próprio 

modo de ser-com pessoalmente, sem conseguir se desligar das demandas do mundo 



95 
 

virtual, ainda que estivesse em companhia de alguém com quem estivesse saindo. Esta 

estada, este relacionamento a modificou, fazendo-a dar-se conta de seu devir em relação à 

tecnologia, e abrir-se para novas possibilidades, escolhendo estar-com-o-outro de forma 

plena, buscando desprender-se da tecnologia:  

Foi super difícil porque a gente saía pra jantar, para o cinema e eu não parava de 

olhar, aí eu meio que comecei a perceber o meu comportamento. Sair com ele me 

fez diminuir um pouco. Deixar o celular de lado mesmo, botar no silencioso na 

bolsa e só checar quando saísse... (Isadora). 

Estar-junto-a remeteu ao seu modo de ser-com, e, a partir daí, se desvelaram 

possibilidades de abrir-se ao outro. Sob este aspecto, o não conseguir desconectar poderia 

ser equivalente a uma restrição nas possibilidades de interação, mais focada no virtual, 

com a presença ou não de alguém de valência, importante, concretamente, fisicamente. E 

sobre esta questão da presença no virtual, Heidegger (2001/1987) enfatiza:  

As coisas, os entes simplesmente dados só estão presentes em diversos lugares no 

espaço. Sua distância é um perto-junto um do outro.... Mas o estado de abertura 

para o ente traz em si diversas possibilidades. O que rege toda abertura é o estar 

junto às coisas a que nos diz respeito corporalmente sem intermediações. A falta de 

contato que se verifica na esquizofrenia é uma privação do estar aberto. Mas esta 

privação não significa que a abertura desaparece, apenas é modificada para “a 

pobreza de contato” (pp.100 -101). 

Isso significa dizer o quanto a técnica a distancia do presencial, concreto: 

Terminou a aula de ioga eu vou correndo pegar o celular para olhar o que 

aconteceu por que eu tô nervosa, fazendo a ioga, mas pensando: “tem gente me 

escrevendo”. Fico pensando: “meu celular tá lá, bombando”; eu acho que eu não 

fico completamente presente não... (Isadora). 
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A necessidade de conectar é tão grande que pode distanciar o Dasein das demais 

presenças no mundo físico, que acabam ficando de lado. Heidegger (2001/1987) conclui: 

“O estar-junto às coisas não desaparece, só se modifica, tornando algo presente não 

prestamos atenção às coisas presentes aqui” (p.101). O que implica dizer que estar-junto 

pode se apresentar de diferentes modos, dependendo das coisas que chamam atenção do 

Dasein. Heidegger (2001/1987) alerta que a interpretação adequada do fenômeno do tornar 

presente como um „estar aberto junto à estação‟, requer uma atitude diferenciada:  

Que fiquemos sentados aqui e nos vejamos como aqueles que seguem a indicação 

contida no próprio fenômeno do tornar presente; a indicação do que está presente 

no tornar presente, a indicação que se identifica a si mesma como um modo do 

estar-aberto, junto ao que está presente. Apenas uma coisa importa, aceitar aquilo 

que se mostra no fenômeno do tornar presente e nada mais (p.101). 

A questão da presença é relativa, dependendo do modo como o Dasein se relaciona 

com determinado ente, e se apresenta entrelaçada com a disposição afetiva do Dasein. Na 

experiência de nossos colaboradores, a técnica interfere em seu humor e nos modos de 

presença, que acaba diluída em meio a tantos apelos: 

Uma amiga é viciada a ponto de a gente brigar com ela, porque a gente passa 

tanto tempo no computador e quando chega no final de semana, que tem o 

momento de interagir fisicamente, ela tá no blackberry... Comecei a tomar o 

celular dela, literalmente, pegava da mão dela e escondia, e como era na minha 

casa ela não ia sair vasculhando tudo. Só que ela começou a se irritar com isso, 

mesmo, sabe? Com raiva. Aí pra gente não perder a amizade, eu decidi não 

chamar mais. Me incomoda o fato dela tá substituindo o físico pelo virtual... 

(Carol). 
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Carol indica o distanciamento da amiga como consequência do uso excessivo da 

internet. Ainda assim, este modo da amiga é uma possibilidade de abertura, já que sua 

legitimidade independe do contato ser presencial ou virtual, mas do sentido da interação. 

Isadora compartilha tais afetações:  

Me irrita ver pessoas não presentes. Estão lá fisicamente, mas não estão presentes 

para mim, como essa minha amiga, está lá, ou tá trocando torpedos e rindo e eu tô 

lá, na frente, mas não interage comigo... (Isadora).  

Falava: „desliga esse negócio, fala comigo! Eu tô aqui dirigindo sozinha!‟ Acho 

que atrapalha, sim, a vida... (Isadora). 

Este incômodo é uma possibilidade presencialmente e virtualmente. No virtual, é 

uma versão repaginada e hightech da velha e conhecida da pessoa que se diz estar 

„ausente‟ e „distante‟: 

Me irrito se uma amiga fizer do meu lado. Tenho uma amiga que é pior que eu. 

Chega ao cúmulo de no meio do filme (isso eu não faço...) abre pra olhar, ri, 

comenta e fico p.... bem irritada... (Isadora). 

E, fato curioso é que, ao relatar sua experiência, Isadora se dá conta da própria 

incoerência. Reconhece a estranheza da situação: se por um lado troca torpedos e checa o 

celular, incessantemente, na presença de outras pessoas, como no caso de seu paquera, se 

incomoda quando alguém, no exemplo, a amiga, troca mensagens enquanto estão juntas: 

É um paradoxo, mas é porque a pessoa faz sem perceber, eu acho, né? Então 

quando, por exemplo, eu tô saindo com esse menino que eu pegava no celular que 

ele olhava, assim, me tocava: “Eu tô fazendo automaticamente”! É uma 

necessidade automática, sei lá... Eu não tenho consciência de que tô fazendo 

aquilo, que ele tá ali. E aí, quando pegava no celular me tocava! (Isadora) 
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Apesar dos sentimentos despertados: “Não consigo desconectar mesmo. Não 

consigo tá fora, por que as coisas estão acontecendo no mundo, e é um mundo mesmo, 

outra realidade, acontecendo ali e tô de fora e não quero tá de fora, quero tá 

participando...” (Isadora). Ela expressa o desejo de participar, de ser incluída, de ser vista 

e existente, expressando sua impotência diante de si mesma. 

Em sentido oposto, o ciberespaço também desvela possibilidades inúmeras de 

acolhimento e de proximidade existencial e pessoal, esteja o Dasein onde estiver:  

Tenho poucos amigos que vejo. E como trabalho a semana inteira praticamente, só 

vejo amigos aos domingos. Então durante a semana, o Facebook me mantém 

conectada com os amigos distantes (Isadora). 

Alivia, mesmo, impressionante! É uma forma de aliviar e sempre tem um 

recadinho... É um apoio, e você sai dali... É momentâneo! (Fernanda). 

Namorados marcam o cinema; como a gente não pode ir pro cinema, faz assim: 

quero assistir um filme em cartaz, aí ele que mexe mais no computador, baixa o 

filme e traduz. Aí ele fala: hoje o horário é esse, esse e esse. Em tal horário eu tô 

livre. Você também? Tô. Então tá, a gente vai assistir ao filme. Aí no Skype, ele 

compartilha a tela. O que tá na tela da pessoa, ele tem um ícone que transfere pra 

mim. Aí é assim que a gente assiste ao filme. E enquanto o filme tá rolando, o 

microfone tá ligado. Então a gente tá assistindo comentando sobre o filme (Carol). 

Estar junto e longe ao mesmo tempo: assistir junto-distante o mesmo filme com 

alguém, como se estivessem lado a lado, com a diferença de que quem está, de fato, do 

lado um do outro, não é sua corporeidade, mas tão somente uma máquina, uma tecnologia 

que veicula uma presença-distante, na tentativa de aproximar o ser-com: 

Quando abri minha página e tinha trinta e poucos comentários da minha foto de 

formatura, dá uma alegria danada, você pensa... Tá todo mundo feliz por mim, 
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todo mundo viu minha foto, curtiu o que tá acontecendo na minha vida agora. É 

uma sensação de felicidade... (Isadora). 

Para Isadora, por mais que estar no mundo virtual seja cansativo, a faz se sentir 

mais próxima das pessoas queridas. Isso é notável: 

Sinto que tá todo mundo presente. Na foto da formatura que botei, 40 pessoas 

comentaram, 65 likes. É boa essa sensação ... (suspiro) ... Foi um momento que eu 

tava aqui sozinha na minha graduação, mas todas essas pessoas puderam viver. Eu 

sinto assim: todo mundo falou lindo, parabéns, arrasou, tô feliz por você, e esses 

recados carinhosos é bom, né? É gostoso. Meus primos que eu não vejo há um ano, 

dois, que tão morando em outro lugar, também, tão conectados. Você abre e tem 

40 pessoas comentando e vivendo esse momento de alegria com você (Isadora). 

Ainda que distantes geográfica e corporeamente, é possível sentir-se, sim, próximo, 

de modo pessoal. É a presença do outro ali, naquele exato momento em que a experiência 

fala, sem testemunhas, a não ser as invisíveis, conectadas por fibras óticas, que cruzam os 

oceanos. O que percebemos é que a tecnologia proporciona possibilidades de estar-junto, 

com as quais o Dasein terá que lidar, uma vez que estar conectado em rede é um modo de 

responder às solicitações do mundo.  

A narrativa de Isadora, permeada por longos suspiros, silêncios e reflexões, deixou 

claro o quanto a técnica está presente e mobiliza sua disposição afetiva no dia-a-dia: 

Minha maior ansiedade hoje, que me incomoda, mas que eu faço diariamente é 

abrir o olho, saber que eu poderia dormir mais, mas quando eu abro o olho, eu já 

estendo a mão e pego o celular ainda com o olho fechado, só abro um olho assim, 

ainda doendo, com sono, mas tenho que abrir pra ver o que aconteceu, porque já 

são 6 da manhã, rolou muitas horas no Brasil e tenho que ver, por exemplo, o papo 

em que eu parei ontem à noite, quem continuou, quem botou, não botou (Isadora). 
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Sua fala vem carregada de afetividade, transparecendo carência e solidão na 

experiência de viver distante das pessoas queridas, o que a faz alterar ciclos de descanso, 

ou seja, movida por sua disposição em tom de saudade, mantém-se sempre aberta, alerta 

para os acontecimentos do virtual, que a chama, ainda que esteja dormindo ou cansada. E, 

por mais que haja este esforço e essas afetações em suas disposição e abertura visando à 

sensação de proximidade do outro, a solidão existencial continua se fazendo presente:  

É a necessidade do contato pessoal mesmo... A solidão... E você tá tão só que fica 

ali, naquilo, naquele computador o tempo todo e querendo alguma coisa, 

conversar, buscar o que não tem. Eu acho que as pessoas são tão sós... (Letícia). 

Você se sente só. Chegar e conversar com o cachorro? Eu tinha um cachorro e 

conversava com ele, que virava a cabecinha e me ouvia. Ele morreu, foi muito 

duro, mas... Era o meu companheiro... (Fernanda). 

Me sinto só... Me sinto só! Eu não sei se eu tivesse em minha cidade, como eu 

sentiria, mas agora eu me sinto só e o Facebook ajuda a preencher um pouco, pra 

eu sentir que estou mais perto das pessoas que eu queria estar junto, então, eu me 

sinto só se eu estou desligada do Facebook... (Isadora). 

As colaboradoras mencionam seu medo do isolamento. Tais falas expressam a 

condição originária do Dasein, a solidão, para a qual não há plenas “soluções” ou 

“remédios”. Há sempre faltas e por isso o Dasein é poder-ser que, em sua incompletude, 

busca a realização.  

A respeito disso, Sá (2006) esclarece que o desenraizamento produzido pela 

modernidade fomenta a solidão, já que a mesma é neutralizada apenas fugazmente, até o 

momento em que o outro se encontra à disposição. Por outro lado, a solidão existencial não 

é necessariamente um problema a ser resolvido, podendo se constituir em um afastamento 

que possibilita o encontro “consigo mesmo” a fim de escutar demandas de sentido.  
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Aprofundando esta questão, embora a virtualidade ocupe o tempo, „protegendo‟ o 

Dasein da solidão, seu uso extremo pode gerar outros tipos de sofrimento: 

O „bicho‟ [iPhone] vibrava toda hora e eu tinha que olhar, parava o que estivesse 

fazendo e ia olhar. Dirigindo ia olhar, mas começou a me deixar doida quando 

vibrava de madrugada: quatro, cinco da manhã, o povo do Brasil fazendo as 

coisas, vibrando e não conseguia dormir, tinha que olhar... Tava me deixando 

louca! (Isadora). 

Isadora se sente aprisionada aos chamados da técnica, que traz demandas do 

virtual. Esta solicitação é sentida diferentemente pelas colaboradoras:  

Essa necessidade pode até ser chamada de vício... (Carol). 

Chegou ao ponto de, sabe quando você tá dormindo, abre o olho um pouquinho, 

mas você vai voltar a dormir? Eu acordo totalmente só para olhar o que aconteceu 

no Facebook no meu celular que tá do lado da cama... Ficava ansiosa... (Isadora). 

Como a internet tornou-se importante para o dia-a-dia! As colaboradoras sinalizam 

como aspecto negativo a necessidade extrema de se conectar. E o que poderia sinalizar? 

Carol se remete ao termo „vício‟ e Isadora à ansiedade. Quando este modo de resposta 

torna-se fixo, interrompe a fluidez e gera um estado que se aproximaria ao adoecer, 

caracterizado por Heidegger (1993/1927) como uma restrição em suas possibilidades 

existenciais: 

O homem é essencialmente necessitado de ajuda, por estar sempre em perigo de se 

perder, de não conseguir lidar consigo. Este perigo é ligado à liberdade do homem. 

Toda questão do poder-ser-doente está ligada à imperfeição de sua essência. Toda 

doença é uma perda de liberdade, uma limitação da possibilidade de viver 

(Heidegger, 2001/ 1987, p.180). 



102 
 

As solicitações do ciberespaço podem transformar-se em convites ao 

distanciamento de si. No caso de nossas colaboradoras, o chamado constante da internet 

poderia ser uma solicitação excessiva: “A solicitação em geral exige em cada caso um 

corresponder de alguma forma. A esse corresponder pertencem também, como privações, 

o não corresponder e o não poder corresponder” (Heidegger, 2001/1987, p.167). Neste 

caso, Isadora não hesita em corresponder, o que desperta sentimentos ambivalentes: 

Me irrita, mas o celular tem que tá do meu lado, se não eu me levanto. Se deixar 

carregando longe, me levanto, cambaleando de sono pra pegar, sentar na cama, e 

abro todos os e-mails, tudo, faço o check de todas as redes e sites (Isadora). 

Este „checar‟ seria a “desopressão” assinalada por Heidegger (2001/1987): 

A desopressão e a opressão são modificações diversas do ser-solicitado. O 

aposentado, por exemplo, embora não mais solicitado por sua atividade 

profissional, continua, como ser humano que continua existindo, obrigado por uma 

solicitação que deve exigi-lo. Caso esta exigência falte após a eliminação da 

obrigação profissional a obrigação de solicitação não desaparece, mas ela 

permanece justamente, na verdade, como obrigação vazia e não preenchida, e como 

tal, torna-se uma solicitação incomum e, pois, excessiva (depressão da 

desopressão) (pp. 168 – 169). 

A sensação de obrigação de estar conectada vivenciada por Isadora, como um 

corresponder ao ser solicitado traz para este diálogo a questão da liberdade, neste caso, da 

perda da liberdade ou de sua restrição, vivenciada em diferentes situações: 

É muito fácil se perder, se deixar levar pelo mundo sedutor que engana (Alex). 

Um amigo meu estava procurando um emprego e falou: „tive que criar um Twitter 

porque eles queriam que eu estivesse ativo‟! E perguntei: „Como assim‟? E ele: 
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„Você tem que ter no mínimo cinco twittes por dia pra quem ta na área ou eles te 

descartam, não acham que está ligado na comunicação‟. É cansativo... (Isadora). 

O mundo competitivo impõe que a técnica esteja presente no dia a dia do Dasein, 

que deve ser conectado, eficiente e atualizado. É importante ressaltar que a cultura onde 

Isadora está morando é diferente do Brasil, onde a tecnologia, apesar de estar bastante 

divulgada e fazendo parte da vida de grande número de pessoas, na América do Norte, a 

situação é intensificada com a massificação da internet e dos aparelhos nômades a custos 

bem mais acessíveis à população. Além disso, os apelos de marketing ao consumo, por se 

tratar de uma sociedade ainda mais voltada para o consumo, são maiores.  

Isadora está conectada a determinadas redes por cobrança do ter que ser igual a 

todos, ao estabelecido pelo mercado de trabalho: 

Eu sinto que eu tenho que estar lá, presente, tipo, por dentro do que está 

acontecendo no momento. Outro problema é a quantidade de redes que vem 

aparecendo, e me sinto obrigada de estar em todas (Isadora). 

Por ser de uma área competitiva, se sente obrigada a estar em todas, além das oito 

redes nas quais já está, o que gera tensão e stress.  

Relacionada à questão da perda da liberdade, emergiu a impessoalidade nas 

experiências de nossos colaboradores:  

Você tem que fazer coisas sem querer, como na vida real, né? A gente vai, a gente 

fica em saia justa, e a gente diz que aceita sem aceitar e sorri, e na verdade não 

é... (Isadora). 

Acho que as pessoas desempenham papéis. Do mesmo jeito que você, quando 

trabalha precisa desempenhar papel de profissional, quando, vai à igreja, tem que 

desempenhar o papel de uma pessoa melhor, santa, o mesmo nas redes sociais. 
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Tem que desempenhar um papel social; não tá sendo totalmente ali. Você é você, 

não totalmente. Só a parte boa, socialmente aceita, bonitinha (Carol). 

A maneira como você se mostra pelo Facebook, ou é, na maioria das pessoas, 

muito bonita, muito feliz, muito ousada, muito cheia de opinião, ou então é aquela 

pessoa ácida, áspera, que está ali só pra cutucar, pra trazer infelicidade. (Alex) 

Estes colaboradores apontam a impessoalidade nas redes sociais, pela possibilidade 

de mostrar-se de vários modos. A respeito disso, assinala Heidegger (1993/1927): 

Primeiro eu não „sou‟ „eu‟, no sentido do próprio si mesmo, senão que sou os 

outros a maneira do „a gente‟ (Man). Desde este e como este estou dado 

imediatamente a mim mesmo. Imediatamente, o Dasein é o „a gente‟, e 

regularmente se mantém nisso. Quando o Dasein descobre e aproxima para si o 

mundo, quando abre para si mesmo o seu próprio modo de ser, este descobrimento 

do „mundo‟ e esta abertura do Dasein sempre se levam a cabo como um afastar de 

encobrimentos e obscurecimentos, e como uma quebra das dissimulações com as 

quais o Dasein se fecha frente a si mesmo (p.153). 

No domínio do impessoal, “cada um é como o outro” (Heidegger 2001/1987, p. 

179). Vejamos: 

Eu li uma placa no Facebook que tinha: “venha para o Facebook”. No Facebook 

todo mundo é amigo, se ama, ninguém tá com raiva, todo mundo ama os animais, 

que sempre tá passando aquelas correntes, né? Todo mundo é ligado nas causas 

sociais e, talvez as pessoas tenham até aquele lado, mas, pelo Facebook, Twitter, 

Orkut ou qualquer rede, você não conhece o lado negro da pessoa (Carol). 

Como se observa, tanto no virtual quanto no presencial, como um modo de 

corresponder às solicitações, o Dasein existe na impessoalidade, no que esperam de si, do 

socialmente aceitável pelo “a gente”. Para Oliveira (2009), o homem do mundo atual vive 
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sob a angústia da vida líquida que aponta para muitas direções. Precisa saber conviver com 

o desapego, a versatilidade, a incerteza e o efêmero, com apenas uma certeza, de que tudo 

envelhece e torna-se obsoleto, antes que apreenda a “realidade” efetivamente. Fazer o que 

todos fazem e ser aceito pelo que aparenta ser, sendo uma versão idealizada de seu modo 

de ser, que passa a fazer sentido com as respostas dos demais olhos que observam 

virtualmente o Dasein: 

Você não vê alguém chegar ao Facebook e dizer: „eu uso drogas‟; „acabei de 

passar numa boca de fumo‟; „tô com overdose‟, „tô com abstinência, tô passando 

mal‟... Não tem! Tem bebida por que bebida é bonito: „Ahh... Tomei um porre 

ontem, foi muito legal‟. Aí o povo vai: „caramba, legal! Bebida é muito legal‟. 

Sempre o que é bom (Carol). 

É difícil ser autêntico... As pessoas só querem pôr lá o que têm de bom... (Isadora).  

Assim, não há como fugir a esta condição (impessoalidade), pois nunca estamos 

totalmente na propriedade. Afirma Heidegger (2001/1987): 

Quanto é possível ao ser-do-homem se perder na “opinião pública”, que determina 

o que cada um deve fazer: “o „quem‟ é o neutro, o impessoal... o impessoal, que 

não é nada determinado, mas o que todos são, embora não como soma que 

prescreve o modo de ser da cotidianidade” (p. 179).  

Assumir, portanto, máscaras, imagens desejáveis para ser aceito é uma 

possibilidade ao Dasein no virtual para atenuar o medo da exclusão, de estar fadado ao 

esquecimento e à invisibilidade existencial (Oliveira, 2009).  

Na Técnica o Dasein vê-se transformando simbolicamente em máquina de produzir 

– posts interessantes, contatos, links, imagens, vídeos - para condizer com o esperado: 
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Você se objetifica na figura que o outro tece de você. É como se o sentido da sua 

vida fosse o olhar que o outro tem de você e não o olhar que você mesmo tem sobre 

sua própria identidade (Alex). 

Sempre existiu isso no mundo, as pessoas sempre se enganaram e hoje, é mais uma 

forma de se enganar, só que essa forma é um pouco epidêmica, se alastra de uma 

forma muito mais brutal, rápida demais.... Então, o que eu vejo de diferente nisso 

agora é o alcance. Está em todo lugar. Quem tem computador, quem tem internet 

wi-fi, tem Facebook, se ilude, se deixa iludir pelo grande outro (Alex). 

O Dasein busca atender, ser aceito, tecendo sentidos para seu vivido. A 

participação nas redes sociais virtuais possibilita a busca, em grupo, compartilhando, 

recebendo retorno em clicks, possibilitando contactar muitas pessoas ao mesmo tempo. 

Contudo, ao atingir muitos outros, como os atinge? Em profundidade ou de forma mais 

superficial? Isso é bastante relativo, dependendo da pessoa. Para Isadora: “a internet 

mudou no sentido de que eu posso fazer isso [mandar e-mail] com mais pessoas num click, 

né? Eu posso mandar pra 20 amigos da época da 5ª série e vai e pronto” (Isadora). Este 

modo se desvela como outra nuance da impessoalidade no virtual, como uma forma gentil 

de mostrar-se presente, sem aprofundamento, no âmbito do falatório.  

Diz Dubois (2004) que “o Impessoal é falastrão” (p.40) e, no falatório (Gerede), a 

comunicação se desenraiza. Na internet as pessoas falam de tudo e há sim, comunicação 

impessoal, o falatório, como em qualquer outro lócus do cotidiano do Dasein. Contudo, 

neste espaço, há uma linguagem própria diferenciada, a digitada, com recursos avançados 

para aprimorar a comunicação, como os emoticons
23

. É comum a inserção destes recursos 

na conversa para o outro captar a emoção do momento. Embora seja uma estratégia 
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 Recursos visuais, com desenhos de faces para expressar o humor:     
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interessante, não abarca o fenômeno da interação em sua totalidade, apenas o aparente, o 

que se desvela no momento, dentro das possibilidades reais. Como relatam Alex e Letícia: 

Se a fala é uma fonte de maus entendimentos, é porque a gente tá falando mal. 

Imagine a escrita? Nas redes sociais a gente só escreve. E enche de emoticons pra 

tentar codificar a possível emoção, mas não consegue. Quando é com uma pessoa 

que a gente não conhece bem, ela dá a interpretação que quer das palavras ali. 

Então acaba tendo desentendimento porque não se compreendem direito (Alex). 

No virtual, a pessoa escreve aquelas coisas, mas eu não tô vendo ela, não tô vendo 

a expressão dela, o tom da voz dela, não dá pra saber o que tá sentindo (Letícia). 

Já dizia Heidegger (1993/1927) que o ser-no-mundo expressa-se pela linguagem. E 

a comunicação mediada pela linguagem tecnológica afeta o Dasein de forma ampliada em 

seus modos de ser-com o outro. Heidegger (1993/1927) explicita que “a linguagem guarda 

em si uma interpretação da compreensão da pre-sença” (p.227). Na internet, o modo mais 

comum de interação é a escrita e as pessoas falam e comentam muito, sempre interagindo.  

Heidegger (1993/1927) nomeia o Falatório como “fenômeno positivo que constitui 

o modo de ser da compreensão e interpretação da pre-sença cotidiana” (p.227). O Dasein 

não se apropria, não se aprofunda; convida o ouvinte apenas para a escuta, não para 

participar do ser que se abriu para o discurso. Seria um modo de fechamento. Assinala: 

A falta de solidez do falatório não lhe fecha o acesso à public-idade, mas a 

favorece. O falatório é a possibilidade de compreender tudo sem se ter apropriado 

previamente da coisa (Heidegger, 1993/1927, p. 229). 

O modo de linguagem vigente na publicidade das interações sociais virtuais é falar 

rapidamente com todos, por vezes, como reprodução e repetição de ecos, de postagens. O 

falatório remete à curiosidade, de ver por ver, interessando-se no mundo „espetáculo‟.  
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Dubois (2004) assinala: “O Dasein se distrai, o mundo transforma-se em tele-

visão... tudo se torna ambíguo (a ambiguidade é o modo impróprio da explicitação). Tudo 

é visto e sabido, e de longa data, e finalmente, nada” (p.40). Como a interação se faz em 

clicks, acaba sendo difícil aprofundar conversas iniciadas com postagens e o fechamento se 

reafirma como modo positivo de delimitação; o aprofundamento nem sempre é possível. 

Para Heidegger (1993/1927) “a absorção no impessoal e no „mundo‟ com que nos 

ocupamos manifesta uma fuga do Dasein de si mesmo, como poder-ser-si-mesmo-próprio” 

(p. 207). A fuga é, então, uma característica do modo de ser do Dasein. Mas, por outro 

lado, na rede também é possível o movimento do pessoal, do próprio, do autêntico: 

Eu entrava no bate-papo e via aquelas pessoas falando. Teve um dia que caiu a 

ficha que eu podia ser na internet outra pessoa se quisesse, que podia criar 

personagens... (Alex). 

Aqui, Alex fala da liberdade de poder-ser, de experimentar as possibilidades 

infinitas asseguradas pelo anonimato da internet, de olhar para si, sendo de outros modos 

diferentes do habitual, conhecendo, vivendo, lançado, sem “ter que” se enquadrar ao 

esperado de si, mas se abrindo, se permitindo a experimentar o desejo autêntico de ser 

vários ao mesmo tempo, sendo um reflexo de sua liberdade que, para Heidegger 

(1999/1930): “se revela então como o que deixa-ser o ente” (p.160).  

É a capacidade do Dasein de transcender, deixando emergir modos autênticos de 

falar de si, de se abrir, neste caso, no espaço virtual: 

A internet deu vazão a outro aspecto da minha personalidade. Me descobri mais 

como pessoa. A sociedade às vezes inibe a gente para demonstrarmos certos 

padrões de comportamento... e assim, eu fui me descobrindo (Alex). 

A gente tá projetando ali os nossos desejos (Alex).  
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Na experiência deste colaborador, as redes permitiram a busca da singularidade, da 

descoberta e da realização de si mesmo, velada por máscaras protetoras, como as 

identidades fakes
24

, sendo campo favorecedor de projeções, experimentações de modos-de-

ser-com, bastando criatividade, desejo e alguns clicks. 

Às vezes o Facebook me serviu, me serve e me servirá pra conquistar pessoas, pra 

colocar uma imagem que eu queria que elas vissem, pra seduzir pessoas do meu 

interesse, que eu queria que elas me vissem de certa maneira e aí eu uso como uma 

ferramenta de sedução, porque lá eu coloco as melhores imagens, as melhores 

ideias, coloco coisas muito subjetivas e que eu sei que só aquela pessoa vai captar. 

Então a gente se ilude desde sempre! (Alex). 

Alex fala da sua fluidez em transitar entre modos próprios e impróprios. A 

impessoalidade, também na virtualidade, se desvela como possibilidades de aparentar 

quem se deseja ser aos olhos dos outros. Considerando que a busca pela propriedade se 

constitui um caminho difícil, já que, desde pequenos, aprendemos a ser como todos são, na 

ontologia de Heidegger (1993/1927), o Dasein em sua liberdade original, se revela livre e 

não livre, flexível- movimentando-se, e inflexível- fechando-se em suas possibilidades. O 

autêntico “ser-com-outros” se modifica no “ser-entre-outros” (Untereinandersein), e, 

assim, em inautenticidade (Uneigentlichkeit). Contudo, tudo tem o seu preço, como 

assinala Alex, trazendo ponderações a respeito dos limites e possibilidades da busca pela 

singularidade através do espaço virtual: 

O perigo da gente se iludir, eu acho - aí eu não caí nessa ainda, eu não caí, mas eu 

acho que tem gente que cai - é acreditar demais naquele papel que tá alimentando 

na rede, interpretando. Se acredita demais, quando se olha no espelho, vê que você 
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 "Falso" em inglês. Termo usado para denominar contas ou perfis usados na Internet para ocultar a 

identidade real de um usuário.  
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é uma bosta, entendeu? Se você só é lindo, feliz e poeta no Facebook, quando você 

se olha no espelho, só basta botar num espelho assim, na frente da tela. Você vê a 

olheira, vê o rosto que tá cansado, vê o olho vermelho e o aspecto doentio de quem 

passou horas no computador. Então, o que é a realidade? (Alex). 

Quando o colaborador nos lança esta questão, fala dos limites, ao mesmo tempo em 

que tênues, gritantes, entre realidade e fantasia. A fantasia pode ser um modo criativo e 

adaptativo de lidar com a facticidade do Dasein, diante da angustiante incerteza do porvir e 

da certeza da finitude, mas, a partir do momento em que mergulha nesta experiência, como 

fonte de verdade e realidade, pode estar caminhando para o adoecer, já anteriormente 

mencionado, fixando-se em apenas uma possibilidade existencial, o que lhe custará um 

alto preço quando se deparar com seu reflexo no espelho. Não do ideal de si, mas do seu 

possível, real e concreto, acessando sua angústia original e a possibilidade de decadência. 

Para Alex: “As pessoas sempre se perderam em suas identidades. Existem, desde sempre, 

modos de você se enganar, modos de você não se olhar com profundidade, modos de você 

cultivar a imagem que o outro tece de você ...” (Alex). De fato, a alienação de si ou 

decadência é uma possibilidade na existência do Dasein, não como positivo ou negativo, 

mas como parte de seu devir.  

Para Heidegger (1993/1927) transitamos entre modos próprios e impróprios. A 

presença tende ao fechamento quando se fixa no modo do impessoal e inautêntico, 

restringindo suas possibilidades. Neste fechamento, o Dasein se esquece de si, vivendo 

como dizem como deve ser. Para Feijoo (2004), no mundo do das Man, o Dasein se perde 

no impessoal, no impróprio e no inautêntico, esquecendo-se de sua liberdade de escolha, 

vivendo no conformismo da massa, como mais uma "ovelha no rebanho", do padrão. 

Outra questão trazida pelos colaboradores foi a possibilidade de adicionar e deletar 

pessoas, que traz em si, nuances de poder, controle, liberdade, propriedade, disposição 
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afetiva, em uma grande teia de afetações e sentidos: “Dependendo de quem for, nem aceito 

e nem rejeito. Eu deixo lá...” (Carol). Neste caso, seu movimento de “nem aceitar e nem 

rejeitar” seria uma nuance de seu modo impessoal, não rejeitando à primeira vista, ainda 

que desconheça quem a adicionou, movimento que para Letícia é semelhante, pelo conflito 

que traz:  

Eu não vou excluir só porque ele publicou o que eu não gostei. Eu não deleto por 

que eu fico pensando que vai ficar uma situação chata, o meu ex me excluiu e eu 

achei chato. Não quero fazer isso, mas às vezes acontece (Letícia).  

Começo a cancelar pessoas que realmente não preciso ter contato, não conheço, 

nunca mais ouvi falar na minha vida (Isadora).  

O deletar se desvela como poder na virtualidade, por oferecer, na ponta dos dedos, 

a possibilidade de retirar a presença do outro de sua página pessoal, remetendo-o ao 

ocultamento, especialmente quando o Dasein se sente afetado-incomodado, afetado-

frustrado, afetado-decepcionado, afetado-indiferente, o que pode ser vivenciado de forma 

conflituosa.  

No caso de Isadora, embora haja o desejo de ser de forma mais autêntica na web, a 

influência da impessoalidade a impele a deixar de „assinar as atualizações‟
25

, ao invés de 

deletar contatos com os quais pouco interage: “Tiro a postagem, mas não consigo tirá-las 

do meu Facebook por que eu acho rude com uma pessoa” (Isadora). 

A respeito do poder que o adicionar e o deletar traz ao Dasein no virtual, 

esclarecem Pompéia e Sapienza (2011): “permite fazer o que quiser, realizar os desejos, 

destruir o que está pressionando, livrar-se do que incomoda; que pode ser uma pessoa, uma 

situação” (p.132). Na medida em que age de acordo com seus valores e não pelas 

                                                           
25 É uma possibilidade no Facebook para receber as atualizações dos seus contatos em sua página pessoal. Há o recurso 

de manter a pessoa em seu contato mas não mais ver suas atualizações em sua linha do tempo. 
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imposições das convenções, retrata o controle de quem entra ou não, de quem pode acessar 

ou não o mundo particular do Dasein. É como deter o controle de acesso vip a um local 

privilegiado. Nas redes, é possível, em clicks, dizer sim ou não ao acesso a seu mundo, em 

que circulam fotos, vídeos, gostos, coisas íntimas e relacionamentos. Parece-nos que o 

virtual acaba por “compensar” a impotência que desencadeada na hipermodernidade, 

permitindo que o Dasein sinta, ainda que virtualmente, poder, capacidade e segurança. 

Isadora apresenta o que nomeou “etiqueta” nas redes, do que o das Man da 

virtualidade espera do Dasein, demonstrando confusão, sem saber até quando ser autêntica 

ou “socialmente desejável”, embora custe seu modo genuíno e próprio: 

Você tem o mundo real de interação e o virtual, então, se quero me afastar dessa 

pessoa, começo a não sair mais com os amigos dela, a não vê-la mais, mas aí ela 

ta lá no meu mundo virtual também. Eu tenho que dar um jeito com essa pessoa lá 

também. Eu acho que [a virtualidade] criou meio que duas realidades que você tem 

que lidar e aí existe toda... O que é aceito e o que não é aceito no mundo real e no 

mundo virtual, então, a palavra não seria ética, mas seria algo como etiqueta, não 

sei. Até quando é legal ou não adicionar, não adicionar, rejeitar, tirar a pessoa do 

Facebook. Eu não sei o limite (Isadora). 

Carol, por outro lado, traz momentos em que consegue sair do que “todo mundo 

espera” (das Man), permitindo-se ser autêntica e própria:  

Pela gana de fuxicar minha vida me adicionou, por que como meu Facebook é 

todo bloqueado só pra amigos, acho que tentou olhar, como não conseguiu, me 

adicionou. Eu recusei. Não aceito todo mundo, mas tem quem aceite, né? (Carol).  

Do mesmo modo que o deletar pode ser visto como exercício da possibilidade de 

autenticidade nas redes sociais, se revelou como possibilidade de proteção contra 

sentimentos de: frustração, tristeza, saudade, que pode ser estendida à vida presencial, 
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como na experiência de Fernanda cujo neto mora na mesma cidade, mas por questões 

familiares, raramente o vê:  

Deletar pra não sofrer, entendeu? Eu sei que se eu chegar agora, abrir a internet, 

ver foto dele, vou pensar, como tá bonito, por que não frequenta, por que não vêm? 

Isso dói na gente, somos avós também, sofre todo mundo... (Fernanda). 

Ela reconhece seu sofrimento, mas escolhe “abstrair” o que a angustia como um 

modo de ser na cotidianidade:  

Eu sou uma pessoa fácil de abstrair. Se me incomoda, por que ficar mexendo na 

ferida, entendeu? Pra gente viver hoje, tem que ser assim, deletando em tudo. Tudo 

o que me faz mal, não só virtualmente, na vida mesmo, no dia a dia, pra que ficar 

sofrendo? Quando meu incômodo é repetitivo, eu deleto... (Fernanda). 

Evitar o sofrimento não é uma possibilidade exclusiva da virtualidade, mas faz 

parte dos modos de lidar com o sofrimento do Dasein, contudo, a virtualidade acaba por 

potencializar as possibilidades já existentes. Vejamos o que diz Alex:  

Me exponho, dou a minha cartada. Se não serviu, foi ignorada, que bom, por que 

não era pra acontecer, que não daria certo, como amigo, como amante ou 

qualquer coisa. Deleto e pronto (Alex).  

Quando eu não me relacionava com profundidade, tentei de várias formas, não deu 

certo, deletei, e quando me encontro não me incomoda. Não dou importância, 

lógico. É economia psíquica .... aí eu saio deletando um monte de gente do Face, 

porque não faz sentido estar demandando energia praquela pessoa... (Alex).  

E em angústia, mergulha em um movimento de busca de si, em um modo autêntico, 

em sintonia com seu projeto de realização. Em sendo livre, o Dasein, pode abrir-se a 

outras possibilidades de mostrar-se na virtualidade: autêntico, próprio e singular, como 

menciona Isadora: “Quero desligar de tudo: tecnologia, pessoas, a minha mente; acho que 
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do mundo que não para, acho que tô tentando me desconectar dele...” (Isadora). Ela se 

percebe como uma máquina que precisa desligar e busca “desligar-se” deste modo de ser-

com, digamos, “maquinizado”, para tornar-se mais presente, transformando sua pre-sença, 

seu -com, no concreto ou no virtual.  

Apesar da importância do desconectar (do virtual) para conectar consigo mesmo e 

com o mundo concreto em alguns momentos, este não é o movimento que prevalece nas 

redes. No outro extremo, observa-se uma superexposição da vida privada; detalhes que se 

tornam públicos, sendo uma nuance da experiência de ausência de poder e de controle do 

Dasein sobre conteúdos lançados na grande rede. Carol compartilha sua experiência: 

Não fico o tempo todo: „Namoro importante é à distância; namoro à distância é 

real, relevante, existe. Eu me declaro pro meu namorado como me declararia pra 

qualquer um que tivesse perto de mim. Não fico dizendo: „Eu tô morrendo de 

amores por ele e vou ficar me declarando porque ele tá em outro país‟. É meu, não 

sou romântica... Eu não boto isso, só: „tava pensando em você hoje‟. São questões 

minhas, mas mesmo assim, se alguém se dispuser a procurar vai encontrar. Não 

que esteja expondo, mas sempre tem alguém que quer saber mais (Carol). 

Carol relata ter cuidado nas redes para não se expor tanto, mostrando-se de forma 

mais discreta e reflete criticamente sobre os modos costumeiros de exposição na internet, 

onde com apenas um click é possível ter acesso a informações que seriam praticamente 

inviáveis antigamente. As redes sociais possibilitam que o privado se torne público:  

Não acho que tenha necessidade de expor tanto. Gosto de estar conectada com a 

família, de saberem o que está acontecendo, mas como no Facebook tem tanta 

gente que não são amigos próximos, não quero expor tanto (Isadora). 

Tem as políticas de privacidade nas redes sociais? Mas, de repente, eu conheço 

você porque vou na padaria comprar pão, passo por você na rua, aí você me 
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adiciona e eu aceito... De que adianta ter privacidade se adiciono todo mundo? O 

meu Facebook tem poucos contatos, porque os contatos que tenho são pessoas que 

realmente falo. Só que a grande maioria sai adicionando: “já vi essa pessoa numa 

propaganda no ano passado, aí adiciona; ah fulano também, adiciona”, a 

privacidade se desfaz (Carol). 

Quando questionada sobre como se sente neste meio em que tantas informações 

pessoais transitam livremente, expostas para todos, Isadora e Fernanda relatam:  

Me sinto exposta...(Isadora).  

Colocar detalhes não tem pra quê. Começam a entrar na sua vida pessoas 

estranhas. É aberto! É devassado, liberado pra todo mundo..... tudo o que você 

conversa é monitorado. Tem coisas que pode falar e tem coisas que não, íntimas.... 

você não sabe mais o que falar a não ser pessoalmente. A todo o momento como se 

fosse um Bigbrother, sendo vigiado. Eu sinto vigiada o tempo todo... (Fernanda). 

Esta seria a vulnerabilidade em que o Dasein se encontra ao lançar-se na rede. 

Diante deste sentimento, Fernanda relata: “Quero colocar detalhes, sinto vontade, mas sei 

que não pode e me policio. Sei do público invisível. Dá a impressão de tá só com a outra 

pessoa, a gente sabe, mas nem todo mundo sabe”. O público invisível inaugura o ser-com 

sem poder ver, tal como uma presença que apesar de ausente na concretude, está presente: 

a presença-ausente: 

Nesta semana saiu: “cuidado com o que você posta”. Fizeram uma tenda com um 

guru, com um ponto no ouvido (microfone). Do outro lado, a rede social aberta de 

cada um que entrava na tenda. Cada pessoa ele dizia: Você tá vendendo uma moto 

amarela? Aí a pessoa ficava encantada, como descobriu aquilo? Não se tocava 

que tinha colocado na internet. Outra tinha postado uma foto da tatuagem nas 
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costas e ele “adivinhou” que ela tinha uma. Depois, foi chamando cada um, a 

cortina abria com as telas das redes sociais de cada um... (Fernanda). 

As redes, ao mesmo tempo em que aproximam, permitem a invasão de espaços 

privados e torna públicos momentos particulares. Fernanda expressa seu medo: “Me choca, 

óbvio! Deixa até mais alerta...não precisa expor. Tem coisas que saem às vezes sem nem 

se tocar que pode te prejudicar. As pessoas ficam muito interessadas, o mundo tá aí ..”. 

(Fernanda). Ela expressa sentimentos de insegurança, perda de controle, de poder e de 

previsibilidade idealizados. Seria o ser-com invisível e monitorado. Carol comenta: 

Eu botei no meu Twitter assim: até quando você diz que não quer aparecer, você tá 

querendo aparecer, porque me inspirei num casal que eu conheço - santo. Eles não 

têm vida sexual, o namoro deles é baseado na santidade, vão à igreja, e tal... todo 

o momento, fazem questão de postar: “nós estamos nos guardando, por que Deus 

tem uma promessa pra gente... somos um casal santo”, sempre reforçando isso. Na 

minha cabeça, esse reforço é porque eles tão querendo se convencer de uma coisa 

que não existe. É uma coisa que era pra ser da privacidade deles, mas que tão 

fazendo questão de expor, talvez pra convencer o mundo daquela coisa, de buscar 

aceitação. Eles estão o tempo inteiro: „pra me aceitarem eu tenho que falar o 

tempo todo que eu sou um casal santo, um casal santo, um casal santo...‟ e são 

dois perfis do Facebook falando o tempo todo a mesma coisa, na home?(Carol). 

Ela relaciona a publicização da vida privada à necessidade de ser aceita, e também 

à necessidade de reafirmar para si mesma, o que ainda não está consolidado em si mesmo, 

utilizando-se do poder que o outro tem para dar um sentido ao que vivencia.  

Mesmo com os paradoxos da interação virtual - da angústia ao prazer - os 

colaboradores não pensam em se desconectar: 
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Não vou dizer que sem ela eu não vivo.... Não, porque na época em que eu nasci 

não existia a internet e nós fazíamos tudo. Tínhamos que sair pra resolver 

problemas bancários, enfrentar fila, sair pra comprar roupa, medir, hoje dá pra 

comprar pela internet, frete grátis, o que facilita muito a sua vida. Então não digo 

que vivo sem ela, mas é tudo da nossa vida hoje (Fernanda). 

A colaboradora, primeiro afirma poder viver sem ela, mas na rapidez da fala, diz o 

contrário, não viver sem ela, revelando esta nuance de seu modo de ser-com o virtual, o 

que foi percebido apenas na transcrição. O sentir de Fernanda se assemelha ao de Alex: 

Nunca tentei. Já pensei. Aí eu pensei: pra quê? Isso é bom! Então eu não preciso 

deletar, não precisa acontecer a morte do ser virtual. O ser virtual existe, como 

existe minha casa, meu trabalho, e o meu Facebook... E eu não preciso deletar. Eu 

tenho que aprender a conviver bem, em mais um lugar da minha existência (Alex). 

Ele expressa dificuldade em ver-se sem a interação social virtual. Apesar de todas 

as críticas, considera algo tão importante como os demais espaços de sua vida. E conforme 

fala, vai re-significando o motivo de continuar nas redes sociais e não considerar sair mais:  

Hoje eu não sinto mais a necessidade de viver sem isso.... Não dá mais pra viver 

sem isso, por que eu me comunico. Não quero voltar ao tempo... (Alex). 

O temor e a angústia diante da possibilidade de se ver desconectado do mundo 

virtual e dos contatos daquele lugar representam para os nossos colaboradores uma ameaça 

à sua aparente tranquilidade, ao que pensam manter sob controle, que é ter acesso ao 

mundo e seu domínio, em clicks. 

É inegável que o contato virtual desvela inúmeras possibilidades ao Dasein, como 

as vislumbradas ao longo deste estudo, como aproximar, a liberdade e o poder, a facilidade 

em conectar, e múltiplas possibilidades de modos de ser e de realização. Ainda assim, não 
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alcança ou dá conta plenamente das dimensões existenciais do Dasein, que também 

necessita de contato físico, corpóreo, espacial, quando sente, por exemplo, saudade:  

Você não vai nunca substituir a realidade com o mundo virtual, por mais próxima 

que chegue, nunca vai substituir a sensação de tá do lado da pessoa (Isadora).  

A internet não substitui o diálogo... Não é a mesma coisa... Você escreve, deixa 

recadinho, fica uma coisa fria...por mais carinhoso fica frio.. (Fernanda).  

Letícia e Alex compartilham do sentimento de inviabilidade o virtual dar conta 

totalmente do presencial:  

O virtual, em minha opinião, não substitui em nada o presencial. E às vezes a 

pessoa se sente até mais triste... (Letícia). 

Acho que não substitui. Na minha vida não. (Alex).  

Do mesmo modo, Carol relata: 

Não podemos nos encontrar, mas a gente tem a nossa intimidade. Não é a mesma 

coisa, mas é uma forma de estar junto quando a gente não pode estar fisicamente 

perto, que tem o toque, o cheiro, o gosto, coisas que a virtualidade não alcança. 

Então quando a gente está junto presencialmente, é muito melhor, é diferente, 

sente o outro, o calor, o toque, então, de forma alguma a internet substitui o 

contato presencial! O mês que ele tá aqui, todo mundo sabe que não vou estar na 

internet, porque não vou trocar estar fisicamente pra estar na internet. (Carol). 

Nossos colaboradores foram unânimes. O virtual, apesar de ser tão real quanto o 

presencial, não substitui o contato presencial. Por mais perfeitos que sejam os recursos 

tecnológicos, estes não dão conta de suprir as necessidades existenciais do Dasein. 

Portanto, no virtual, as pessoas que ali transitam, deixam rastros existenciais e 

interacionais, revelando a singularidade de seus modos de ser-com-o-outro e de como 

habitam o mundo, virtual e concreto. 
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VI.  Considerações Finais 

 

O fim de uma viagem é apenas o começo de 

outra. É preciso ver o que não foi visto, ver 

outra vez o que se viu já, ver na primavera 

o que se vira no verão, ver de dia o que se 

viu de noite, com o sol onde primeiramente 

a chuva caía..... É preciso recomeçar a 

viagem. Sempre. - José Saramago - 

 

Neste momento, de finalização de um trabalho tão importante em meu percurso 

como pessoa e profissional, sinto-me impelida ao encontro, sem saber ao certo por onde 

começar. O que me parece coerente neste momento, é que todas as experiências 

vivenciadas até aqui, de alguma forma me modificaram, deixando um pouco de si em meu 

ser, fazendo parte do que estou sendo agora, neste texto. Como diz o filósofo: “ninguém 

toma banho no mesmo rio”, estamos sempre nos modificando e como Heidegger nos faz 

refletir, sendo-com-o-outro sempre saímos afetados de nossos encontros, seja este encontro 

com uma pessoa, um lugar, uma música, ou um texto, que traz em si uma presença, 

tornando visível (se é que podemos assim nomear) o invisível, nossa dimensão sensível e 

humana. Seguirei, por hora, o fluxo das minhas afetações e lembranças para ir encontrando 

o fio condutor destas reflexões finais. 

A internet, assim como a participação nas redes sociais, mostraram-se essenciais na 

vida hipermoderna. Os sentidos para cada pessoa é único. Diferentes pessoas 

experimentam sentimentos variados diante de uma mesma situação. O importante é a 

vivência, a disposição afetiva do Dasein em um fluxo contínuo e imprevisível de sentidos. 
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Assim, os sentidos de ser-com na virtualidade são peculiares a cada colaborador, 

considerando sua historicidade, cultura mas, para todos, revelou-se de extrema importância 

sentir-se próximo aos outros.  

Apesar de havermos nos questionado inicialmente se a supervirtualização das 

interações sociais estaria trazendo impactos negativos para a disposição ao meditar, o que 

percebemos com o desenrolar deste estudo foi que, apesar de a técnica ser bastante 

convidativa ao pensamento que objetifica, que calcula, que é prático, o Dasein mantém 

intacta sua habilidade para olhar com maior profundidade suas questões existenciais. Por 

um lado estar conectado preenche o vazio, as lacunas existenciais do Dasein 

hipermoderno, construindo respostas prontas e perfeitas. Por outro lado, a dimensão 

humana e sensível do Dasein está-aí, presente e atuante, ainda que os apelos o conduzam a 

uma automatização, a um viver desconectado e alienado, por meios multifacetados. Pensar 

sobre os modos com os quais se conecta, como isso o afeta, dimensionar criticamente suas 

escolhas e voltar tais reflexões para a sua existência são possibilitados pela meditação, 

pelo silêncio, pela escuta de si, característica fundante que distingue o Dasein dos demais 

entes. Quando refletem sobre seus modos de conectar, identificando fragilidades, seja no 

uso em excesso, na impessoalidade, na superficialidade, estão se reconectando com suas 

demandas existenciais e se apropriando do que lhe é próprio e originário, a solidão.  

Há maneiras de nos distanciarmos da experiência e a internet possibilita uma nova 

forma. Ao tempo em que facilita lidar com a solidão do dia a dia, também, em seu 

extremo, pode interferir nas relações aqui-com-o-outro, criando barreiras para uma relação 

mais autêntica, própria e aprofundada. Dizem os especialistas, que a força da internet é tão 

grande que não pode ser prevista ou controlada. Na web, o povo tem poder, portanto, o 

Dasein tem o poder de promover grandes mudanças, sem ainda se dar conta do poder de 

seus clicks para garantir direitos, e transformar o mundo em um lugar melhor para existir-
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com. Ponderação. Talvez seja uma boa palavra, no sentido de que tudo em excesso pode 

ser prejudicial. Hoje, formamos redes em que adicionamos e deletamos contatos; eis a 

descartabilidade das interações em rede, do cálculo e da objetividade. Mas, como ficam os 

laços humanos, de compartilhar junto-com, aprofundando as relações, estando perto não 

apenas fisicamente, mas emocionalmente, disposto-a? (Bauman, 2011). É importante 

repensarmos as formas de utilização das redes sociais, com o cuidado de não cair nos 

perigos apregoados por Heidegger, de nos submeteremos de tal forma à técnica que 

comprometa não apenas nossa liberdade e poder-ser, mas projetos de vida e o ser-com. 

Cabe ao Dasein abrir-se de forma compreensiva – reflexiva de meditação, em que suas 

experiências singulares possam vir à luz.  

Todas as experiências neste trajeto foram enriquecedoras para a compreensão deste 

fenômeno relativamente novo, das interações virtuais, contudo, ainda há muitas questões e 

poucas respostas: Quais os impactos para o ser-com em longo prazo seria uma delas. Este 

tema merece atenção. Embora para os colaboradores o virtual não substitua o presencial, 

nos questionamos até quando isso continuará válido. Se replicarmos esta pesquisa daqui a 

alguns anos, como estariam estas mesmas pessoas com tais questões? Fica a inquietação. 

Sabendo das limitações de um estudo como este, para fins de mestrado, sugerimos a 

realização de novos estudos no campo da Psicologia, especialmente sob o olhar da 

fenomenologia heideggeriana, para um aprofundamento das questões aqui disparadas, 

visando um olhar crítico e ampliado sobre os rumos da virtualidade, não apenas para o 

Dasein de hoje, mas para as futuras gerações.  
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) colaborador (a), 

Estou desenvolvendo minha pesquisa de mestrado com o título “O contato em um 

click: ser-com em um mundo supervirtualizado”, que se justifica pela importância do 

estudo das novas modalidades de interação social viabilizadas pela internet. Este estudo 

tem como objetivo compreender os sentidos da experiência de jovens e adultos com a 

interação social virtual, por meio de recursos como as redes sociais, a partir do relato de 

sua vivência com este tipo de interação.  

Gostaria de convidá-lo (a) a participar desta pesquisa, através de entrevista que será 

um diálogo buscando conhecer a sua experiência de interação social virtual. Esclareço que 

a sua participação não é obrigatória, o que significa que você pode desistir a qualquer 

momento, sem que isso traga algum prejuízo ou penalidade. Como o tema desta pesquisa 

se refere a um conteúdo atual, é possível que sua participação provoque reflexões mais 

aprofundadas sobre essas modalidades de interação e a exposição nestes meios virtuais de 

comunicação, o que pode ser positivo para você, na medida em que, poderão surgir 

reflexões críticas a respeito do modo de se relacionar na internet. Ao mesmo tempo, a sua 

contribuirá para que a ciência possa aprofundar os conhecimentos sobre o tema. 

Caso decida participar, você deverá conceder uma entrevista gravada em áudio, em 

data, o local e o horário previamente combinados, de acordo com a sua conveniência, para 

que possamos dialogar sobre suas experiências com as interações sociais virtuais. Não há 

um tempo definido para entrevista. Esta pesquisa será realizada respeitando os preceitos 

éticos de sigilo e confidencialidade previstos para este tipo de pesquisa, sendo assim, 

garanto que seu nome não será revelado em nenhum momento e que os dados serão 

guardados em local seguro.  
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Sua participação nesta pesquisa não implica em custos nem em ganhos financeiros 

para você. Mas, em caso de algum gasto decorrente da pesquisa, você será ressarcido e em 

caso de dano comprovado por participar desta pesquisa, você será indenizado. Durante 

todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com a 

pesquisadora Bianca G. Tokuo, do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN, pelo telefone (83) 9145.1097– ou com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135, 

localizado na Avenida Senador Salgado Filho, sem número, no bairro de Lagoa Nova, 

município de Natal/ RN. Este documento tem duas vias. Uma ficará com você e a outra, 

com a pesquisadora responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ler e ter sido esclarecido (a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados na pesquisa “O contato em um click: ser-com em um mundo 

supervirtualizado”, além de conhecer os riscos e benefícios que ela trará para mim e ter 

ficado ciente de todos os meus direitos, eu _____________________, idade ___________, 

profissão __________________ residente ___________________, de telefone 

(___)_______________, e de e-mail __________________ concordo em participar como 

voluntário (a) desta pesquisa e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 ____________________, _______ de ___________ de 2012. 

 

Participante da pesquisa: ____________________________________________ 

Pesquisadora responsável: ___________________________________________ 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO VIRTUAL 

 

Prezado (a) colaborador (a), 

Estou desenvolvendo minha pesquisa de mestrado com o título “O contato em um 

click: ser-com em um mundo supervirtualizado”, que se justifica pela importância do 

estudo das novas modalidades de interação social viabilizadas pela internet. Este estudo 

tem como objetivo compreender os sentidos da experiência de jovens e adultos com a 

interação social virtual, por meio de recursos como as redes sociais, a partir do relato de 

sua vivência com este tipo de interação.  

Gostaria de convidá-lo (a) a participar desta pesquisa, através de entrevista que será 

um diálogo buscando conhecer a sua experiência de interação social virtual. Esclareço que 

a sua participação não é obrigatória, o que significa que você pode desistir a qualquer 

momento, sem que isso traga algum prejuízo ou penalidade. Como o tema desta pesquisa 

se refere a um conteúdo atual, é possível que sua participação provoque reflexões mais 

aprofundadas sobre essas modalidades de interação e a exposição nestes meios virtuais de 

comunicação, o que pode ser positivo para você, na medida em que, poderão surgir 

reflexões críticas a respeito do modo de se relacionar na internet. Ao mesmo tempo, a sua 

contribuirá para que a ciência possa aprofundar os conhecimentos sobre o tema. 

Caso você decida participar, por estar geograficamente distante do local aonde 

serão realizadas as entrevistas presenciais, você poderá conceder uma entrevista virtual, 

captada por áudio, através de recursos como MSN e Skype, ou que seja mais conveniente 

para você. A data, o local e o horário da realização da entrevista virtual serão previamente 

combinados igualmente de acordo com a sua conveniência. Não há um tempo definido 

para a entrevista. Esta pesquisa será realizada respeitando os preceitos éticos de sigilo e 

confidencialidade previstos para este tipo de pesquisa, sendo assim, garanto que seu nome 
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não será revelado em nenhum momento e que os dados serão guardados em local seguro. 

Sua participação não implica em custos nem em ganhos financeiros para você. Mas, em 

caso de algum gasto decorrente da pesquisa, você será ressarcido e em caso de dano 

comprovado por participar desta pesquisa, você será indenizado. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em 

contato com a pesquisadora Bianca G. Tokuo, do Mestrado em Psicologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, pelo telefone (83) 9145.1097– ou com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135, localizado na Avenida Senador Salgado Filho, sem número, no bairro de Lagoa 

Nova, município de Natal/ RN. Este documento tem duas vias. Uma ficará com você, e a 

outra, com a pesquisadora responsável. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ler e ter sido esclarecido(a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados na pesquisa “O contato em um click: ser-com em um mundo 

supervirtualizado”, além de conhecer os riscos e benefícios que ela trará para mim e ter 

ficado ciente de todos os meus direitos, eu _______________, idade _____, profissão 

_________ residente __________, de telefone (___)____________, e de e-mail 

____________ concordo em participar como voluntário (a) desta pesquisa e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

____________________, _______ de ___________ de 2012. 

Sinta-se à vontade para manifestar seu aceite ou não em participar da pesquisa:  

Aceite do colaborador  

 

Pesquisadora responsável: ___________________________________________________ 
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ANEXO C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _____________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “O contato em um click: ser-com 

em um mundo supervirtualizado” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que 

serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Bianca Galván 

Tokuo a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima 

citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1.  Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2.  Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3.  Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4.  Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5.  Os dados coletados serão guardados por 05 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Bianca Galván Tokuo, e após esse período, serão destruídos e, 

6.  Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

____________________, _______ de ___________ de 2012. 

Colaborador da pesquisa: __________________________________________________ 

Pesquisadora responsável: _________________________________________________ 
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ANEXO D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ VIRTUAL 

Eu,_________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “O contato em um click: ser-com 

em um mundo supervirtualizado” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que 

serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Bianca Galván 

Tokuo a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima 

citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1.  Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2.  Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3.  Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4.  Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5.  Os dados coletados serão guardados por 05 anos, sob responsabilidade da 

pesquisadora Bianca Galván Tokuo e após esse período, serão destruídos e, 

6.  Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

____________________, _______ de ___________ de 2012. 

Sinta-se à vontade para manifestar seu aceite ou não em participar da pesquisa:  

Aceite do colaborador  

Pesquisadora responsável: _________________________________________________ 
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ANEXO E - TRECHO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA PESQUISA E ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO - APA (2010) 

 

Standard 4: Privacy and Confidentiality 

4.01 Maintaining Confidentiality 

Psychologists have a primary obligation and take reasonable precautions to protect 

confidential information obtained through or stored in any medium, recognizing that the 

extent and limits of confidentiality may be regulated by law or established by institutional 

rules or professional or scientific relationship.  

4.02 Discussing the Limits of Confidentiality  

(a) Psychologists discuss with persons (including, to the extent feasible, persons who are 

legally incapable of giving informed consent and their legal representatives) and 

organizations with whom they establish a scientific or professional relationship (1) the 

relevant limits of confidentiality and (2) the foreseeable uses of the information generated 

through their psychological activities. (b) Unless it is not feasible or is contraindicated, the 

discussion of confidentiality occurs at the outset of the relationship and thereafter as new 

circumstances may warrant. 

(c) Psychologists who offer services, products, or information via electronic transmission 

inform clients/patients of the risks to privacy and limits of confidentiality. 

4.03 Recording 

Before recording the voices or images of individuals to whom they provide services, 

psychologists obtain permission from all such persons or their legal representatives.  

4.04 Minimizing Intrusions on Privacy 

(a) Psychologists include in written and oral reports and consultations, only information 

germane to the purpose for which the communication is made. 
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(b) Psychologists discuss confidential information obtained in their work only for 

appropriate scientific or professional purposes and only with persons clearly concerned 

with such matters. 

4.05 Disclosures 

(a) Psychologists may disclose confidential information with the appropriate consent of the 

organizational client, the individual client/patient or another legally authorized person on 

behalf of the client/patient unless prohibited by law. 

(b) Psychologists disclose confidential information without the consent of the individual 

only as mandated by law, or where permitted by law for a valid purpose such as to (1) 

provide needed professional services; (2) obtain appropriate professional consultations; (3) 

protect the client/patient, psychologist, or others from harm; or (4) obtain payment for 

services from a client/patient, in which instance disclosure is limited to the minimum that 

is necessary to achieve the purpose.  

4.06 Consultations 

When consulting with colleagues, (1) psychologists do not disclose confidential 

information that reasonably could lead to the identification of a client/patient, research 

participant or other person or organization with whom they have a confidential relationship 

unless they have obtained the prior consent of the person or organization or the disclosure 

cannot be avoided, and (2) they disclose information only to the extent necessary to 

achieve the purposes of the consultation.  

4.07 Use of Confidential Information for Didactic or Other Purposes 

Psychologists do not disclose in their writings, lectures or other public media, confidential, 

personally identifiable information concerning their clients/patients, students, research 

participants, organizational clients or other recipients of their services that they obtained 

during the course of their work, unless (1) they take reasonable steps to disguise the person 
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or organization, (2) the person or organization has consented in writing, or (3) there is 

legal authorization for doing so. 

Standard 8: Research and Publication 

8.01 Institutional Approval 

When institutional approval is required, psychologists provide accurate information about 

their research proposals and obtain approval prior to conducting the research. They 

conduct the research in accordance with the approved research protocol. 

8.02 Informed Consent to Research 

(a) When obtaining informed consent as required in Standard 3.10, Informed Consent, 

psychologists inform participants about (1) the purpose of the research, expected duration 

and procedures; (2) their right to decline to participate and to withdraw from the research 

once participation has begun; (3) the foreseeable consequences of declining or 

withdrawing; (4) reasonably foreseeable factors that may be expected to influence their 

willingness to participate such as potential risks, discomfort or adverse effects; (5) any 

prospective research benefits; (6) limits of confidentiality; (7) incentives for participation; 

and (8) whom to contact for questions about the research and research participants' rights. 

They provide opportunity for the prospective participants to ask questions and receive 

answers. (b) Psychologists conducting intervention research involving the use of 

experimental treatments clarify to participants at the outset of the research (1) the 

experimental nature of the treatment; (2) the services that will or will not be available to 

the control group(s) if appropriate; (3) the means by which assignment to treatment and 

control groups will be made; (4) available treatment alternatives if an individual does not 

wish to participate in the research or wishes to withdraw once a study has begun; and (5) 

compensation for or monetary costs of participating including, if appropriate, whether 

reimbursement from the participant or a third-party payor will be sought.  
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8.03 Informed Consent for Recording Voices and Images in Research 

Psychologists obtain informed consent from research participants prior to recording their 

voices or images for data collection unless (1) the research consists solely of naturalistic 

observations in public places, and it is not anticipated that the recording will be used in a 

manner that could cause personal identification or harm, or (2) the research design 

includes deception, and consent for the use of the recording is obtained during debriefing.  

8.04 Client/Patient, Student, and Subordinate Research Participants 

(a) When psychologists conduct research with clients/patients, students or subordinates as 

participants, psychologists take steps to protect the prospective participants from adverse 

consequences of declining or withdrawing from participation. (b) When research 

participation is a course requirement or an opportunity for extra credit, the prospective 

participant is given the choice of equitable alternative activities. 

8.05 Dispensing with Informed Consent for Research 

Psychologists may dispense with informed consent only (1) where research would not 

reasonably be assumed to create distress or harm and involves (a) the study of normal 

educational practices, curricula, or classroom management methods conducted in 

educational settings; (b) only anonymous questionnaires, naturalistic observations or 

archival research for which disclosure of responses would not place participants at risk of 

criminal or civil liability or damage their financial standing, employability or reputation, 

and confidentiality is protected; or (c) the study of factors related to job or organization 

effectiveness conducted in organizational settings for which there is no risk to participants' 

employability, and confidentiality is protected or (2) where otherwise permitted by law or 

federal or institutional regulations. 
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8.06 Offering Inducements for Research Participation 

(a) Psychologists make reasonable efforts to avoid offering excessive or inappropriate 

financial or other inducements for research participation when such inducements are likely 

to coerce participation. (b) When offering professional services as an inducement for 

research participation, psychologists clarify the nature of the services, as well as the risks, 

obligations and limitations.  

8.07 Deception in Research 

(a) Psychologists do not conduct a study involving deception unless they have determined 

that the use of deceptive techniques is justified by the study's significant prospective 

scientific, educational or applied value and that effective nondeceptive alternative 

procedures are not feasible. (b) Psychologists do not deceive prospective participants about 

research that is reasonably expected to cause physical pain or severe emotional distress. 

(c) Psychologists explain any deception that is an integral feature of the design and 

conduct of an experiment to participants as early as is feasible, preferably at the conclusion 

of their participation, but no later than at the conclusion of the data collection, and permit 

participants to withdraw their data.  

8.08 Debriefing 

(a) Psychologists provide a prompt opportunity for participants to obtain appropriate 

information about the nature, results, and conclusions of the research, and they take 

reasonable steps to correct any misconceptions that participants may have of which the 

psychologists are aware. (b) If scientific or humane values justify delaying or withholding 

this information, psychologists take reasonable measures to reduce the risk of harm. (c) 

When psychologists become aware that research procedures have harmed a participant, 

they take reasonable steps to minimize the harm. 
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8.09 Human Care and Use of Animals in Research 

(a) Psychologists acquire, care for, use, and dispose of animals in compliance with current 

federal, state and local laws and regulations, and with professional standards. 

(b) Psychologists trained in research methods and experienced in the care of laboratory 

animals supervise all procedures involving animals and are responsible for ensuring 

appropriate consideration of their comfort, health and humane treatment. (c) Psychologists 

ensure that all individuals under their supervision who are using animals have received 

instruction in research methods and in the care, maintenance and handling of the species 

being used, to the extent appropriate to their role. (d) Psychologists make reasonable 

efforts to minimize the discomfort, infection, illness and pain of animal subjects. (e) 

Psychologists use a procedure subjecting animals to pain, stress or privation only when an 

alternative procedure is unavailable and the goal is justified by its prospective scientific, 

educational or applied value. (f) Psychologists perform surgical procedures under 

appropriate anesthesia and follow techniques to avoid infection and minimize pain during 

and after surgery. (g) When it is appropriate that an animal's life be terminated, 

psychologists proceed rapidly, with an effort to minimize pain and in accordance with 

accepted procedures. 

 

8.10 Reporting Research Results 

(a) Psychologists do not fabricate data. (b) If psychologists discover significant errors in 

their published data, they take reasonable steps to correct such errors in a correction, 

retraction, erratum or other appropriate publication means. 
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