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RESUMO 

 

Esse trabalho trata de uma modulação da forma social, o Facebook. A forma social é o 

todo que forma as partes. As modulações (existem várias) são aspectos da forma social 

e, portanto, com capacidade formante. O Facebook, então, é pesquisado como um dos 

aspectos dionisíacos da forma social que surge com a cibercultura e o consumo de 

massa. Assim, trata-se de mostrar a atitude dionisíaca de consumir a alteridade e dar-se 

ao consumo no Facebook.  

 

PALAVRAS CHAVE: forma social, modulação, dionisíaco, cibercultura, Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper is about the form of social modulation, The Facebook. The social order is the 

form that all parties. The modulations (there are several) are aspects of social order and 

therefore  capable  formant. The Facebook, then, is searched as a Dionysian aspects of 

the social form that appears with cyberculture and the mass consumption. Thus, it is to 

display the attitude of Dionysian that consume otherness and give up the  

KEYWORDS: social form, modulation, Dionysian, cyberculture, Facebook 

consumption on Facebook. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A internet surgiu, ao que tudo indica (há controvérsias entre alguns autores), num 

projeto do Pentágono em união com algumas universidades norte-americanas privilegiadas 

em termos de capital humano e cultural no que toca à tecnologia. O principal objetivo desta 

rede de computadores, inicialmente, era o de, se atacado pela antiga URSS, uma rival com 

poder nuclear transcontinental, ter um sistema de comunicação descentralizado para manter a 

coordenação de uma possível deflagração nuclear num nível global. Porém, os artefatos de 

cunho tecnológico e outros também, geralmente, adquirem usos outros que não o planejado 

inicialmente, pois em todo espaço social há pessoas que estão dispostas à criatividade, ou 

seja, toda ação humana gera, quase sempre, consequência impremeditadas. Isto, 

normalmente, acontece devido ao fato que uma economia de mercado tende a se utilizar de 

todo fator que possa de uma maneira ou outra fortalecê-la. Neste caso, isto aconteceu devido 

ao fato de que o Pentágono ter liberado a rede para uso em algumas universidades com fins 

“científicos” (científico entre aspas, pois a finalidade real do Pentágono era obter algum 

benefício com as pesquisas).  

Acontece que quem estava utilizando a rede nos campis logo percebeu o potencial 

“revolucionário” da rede telemática que seria num futuro próximo batizada de internet, pois 

até então era ARPANET. Estes jovens entusiastas da tecnologia não tinham em mente o que 

iria acontecer quando passaram a trocar mensagens procurando, de início, uma maneira de 

colocar computadores em contato mesmo que não fosse através da rede universitária que lhe 

servira de inspiração. Começaram, assim, a ter uma atitude contracultural em relação ao 

pretendido que, afinal, no futuro, seria mercantilizada até o ponto em quer se vê, na 

atualidade, uma Microsoft cujo dono é um dos homens mais ricos e influentes em todo globo 

terrestre. O fato é que em meio a uma produção cada vez mais acurada de tecnologia 

acabaram por elaborar o modem em 1978 com o protocolo XModem. Este artefato podia, 

naquela época, colocar dois computadores pessoais em contado via rede telefônica. Sem 

entrar em detalhes devido ao fato que a história da configuração da internet nos moldes atuais 

não é o foco deste trabalho, acabaram por surgir redes alternativas desligadas da ARPANET 

e em constante fervilhar de criatividade. Com o andamento de tecnologias cada vez mais 

elaboradas ficou livre a conjunção de várias redes alternativas numa única: a internet tal 

como se conhece hoje. Inclusive, com tecnologias virtuais sendo desenvolvidas para tornar 

mais “amigável” o contato do usuário com a rede. Assim, por exemplo, surgiram os 
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navegadores de primeira geração como o Mosaic bem aquém de um Explorer ou Mozilla 

utilizados atualmente, mas que ao tempo foi uma liberdade para navegar na rede telemática. 

Todavia, como já se ressaltou, é comum ás ações humanas que um descobrimento gere 

consequências de modo algum esperadas, pois os usuários queriam mais do que acessar sites 

e trocar e-mails, já que as necessidades humanas não são dadas de antemão, mas vão se 

construindo num processo marcadamente de interação social. Desse modo, nos sites logo 

apareceram os serviços de chat. Uma maneira de “bater-papo” on-line em tempo real. 

Contudo, os avanços não pararam, mas como já se explicou acima não serão tocados aqui. O 

que importa para o que será escrito ao logo deste trabalho serão as redes sociais. As redes 

sociais são um fenômeno novo, já que Manuel Castells no seu livro A Sociedade em Rede 

(CASTELLS 1999) sequer cogita sobre tal assunto e é tido como uma obra de referência 

quando o assunto é internet. Ele somente vai tocar no assunto de comunidades virtuais no seu 

A Galáxia Internet de 2003 na edição brasileira. Pois bem, as redes sociais, ao que parece, 

proporcionam uma nova maneira de seres humanos se relacionarem. Há diversas redes 

sociais espalhadas pelo globo, algumas com alcance local ou regional e outras que realmente 

tem poder de abrangência sobre, praticamente, toda a rede de computadores e, inclusive, em 

competição forte por usuários devido ao fator econômico, pois a maioria delas sobrevive 

principalmente de anúncios publicitários.  

A rede social que estará em foco neste trabalho será o Facebook. Mas por que esta? 

Simplesmente devido ao fato de ser a rede que está alcançando limites muito além das 

demais, inclusive, tendo lançado, recentemente, suas ações na Bolsa de valores norte-

americana como se comentará mais abaixo num capítulo dedicado ao Facebook em particular 

no que toca a sua construção. 

Para explicar o necessário, o se que supõe é que o Facebook seja uma modulação da 

forma social. Por enquanto, já que se está na introdução e no primeiro capítulo se adentrará 

em detalhes sobre a forma social e as suas modulações, se deverá entender a modulação da 

forma social como algo que se impõe às individualidades como uma segunda personalidade, 

ou seja, uma personalidade que, senão todos uma boa parte dos usuários carrega no seu 

íntimo. Daí o propósito do que será escrito é saber o que esta personalidade grupal sugere ou 

induz, de uma maneira mais ou menos marcada, as personalidades individuais em termos de 

atitude em quanto acessam o site ou até mesmo quando estão desconectados do ciberespaço. 

O pensamento hipotético norteador desta pesquisa é o de que o Facebook induz, como 

uma personalidade de grupo (uma modulação da forma social como será explicado adiante), 

a uma atitude de mostração da vida privada, um dar-se ao consumo principalmente em 



15 

 

imagens, mas também palavras, já que há “curtidas” e comentários, de maneira a chegar 

quase ou, até mesmo, ao excesso dionisíaco. 

Alguns fatores movem quem escreve a investir nesta pesquisa. O primeiro deles é o 

fato de que na monografia de conclusão do curso de ciências sociais fora trabalhada a 

questão da ideologia política da FolhaOnline, um trabalho mais voltado para a ciência 

política, mas com tintes sociológicos também. Deste estudo surgiu um estímulo maior para 

intentar um conhecimento maior sobre a cibercultura, pois ficou cada vez mais nítida a 

impressão que, na atualidade, ciberespaço e realidade física estão imbricadas num processo 

de retroações de amplas consequências que só se poderá compreender quando o volume e o 

nível de pesquisas sobre o tema já estivar bem adiantado.. Deste modo, se consegue perceber 

que o antigo princípio de realidade freudiano deve ser revisto de maneira bem ampla, pois no 

espaço telemático existe muito de surreal que é vivido pelas individualidades como uma 

espécie de ecossistema, mesmo que caótico com pontos ordem, onde se pode dar vazão a 

diversas maneiras de ser-aí.  

Um segundo motivo que move a pesquisa que será feita ao longo do que virá adiante 

é a questão de romper com o paradigma da “seriedade” nas ciências sociais, pois os tempos 

estão mudando e objetos “menores” começam a ter espaço nas ciências sociais, pois, ao que 

tudo indica o sensacionalismo, parece esta ficando somente com programas policiais 

televisivos e algumas revistas semanais comprometidas axiologicamente. Durante muito 

tempo as ciências sociais, em boa parte das suas pesquisas, principalmente no que toca à 

sociologia, esteve presa ao político institucionalizado. Ou seja, uma pesquisa era tida como 

“louvável” se desse uma resposta a questões sociais como pobreza, movimentos sociais e 

toda uma gama de estudos que foi e continua sendo feito nesta linha. Parece que não foi 

percebido que, em meio a questões tidas como “frívolas”, pode-se apanhar, pelo menos em 

alguns casos, muito mais do que é o ser humano do que em pesquisas comprometidas, 

mesmo que sociológicas, com o peso das questões políticas que, querendo ou não, quase 

sempre, envolve o pesquisador axiologicamente de forma comprometedora com os resultados 

do que se extrairá do objeto. Isto fica confirmado na pessoa do pesquisador que está 

escrevendo com sua monografia de conclusão de curso em ciências sociais, pois a mesma 

esteve amplamente comprometida com um posicionamento favorável a política adotada pelo 

governo Lula, aparentemente pondo rédeas a lógica de mercado, e se contrapondo a retórica 

neoliberal que na época se tinha como hipótese de trabalho que seria a ideologia subreptícia 

da FolhaOnline. Havia toda uma pressão para que o neoliberalismo aparecesse nas análises 

das notícias sob o argumento de que o trabalho estaria sem relevância acadêmica.  Os 
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resultados da pesquisa não ficaram totalmente confirmados apesar de todo empenho de quem 

escreve em provar por todos os meios a hipótese de trabalho. Ou seja, ao final se teve de 

relativizar a hipótese ficando esta como parcialmente comprovada tendo tanto o orientando 

como orientador ficado numa situação um tanto delicada, apesar da boa nota. 

Como terceiro fator, chama a atenção, também no ciberespaço, a questão da 

temporalidade. Na internet o tempo, em muitos casos, não se desenrola sequencialmente, mas 

é algo simultâneo. Na verdade há um desencaixe (GIDDENS 1991). Assim, quando se entra 

na rede de computadores parece que há uma “distorção” da consciência e se passa a viver 

num espaço-tempo sincrônico para todo globo terrestre, ou seja, se adentrou num sistema 

perito (GIDDENS 1991). Deste modo, se compreende que as redes sociais, em particular o 

Facebook, é um vetor onde o usuário pode estar em contado com “amigos” em todo o globo 

se relacionando através do serviço de chat, mandando mensagens, publicando no mural e 

através, entre outras ferramentas virtuais, dos aplicativos, mas principalmente divulgando sua 

imagem. 

Um quarto e último fator que motiva fortemente a pesquisa, com alguma carga 

axiológica ou para melhor dizer: com forte carga axiológica, que se desdobrará adiante, de 

cunho muito pessoal, é o fato de que o relacionamento humano definitivamente ficou bem 

mais complexo com o advento das redes sociais. Com este novo tipo de “local” para 

encontros e socialização, a cibersocialização (LEMOS 2007), parece que há um 

enriquecimento da existência. São amigos de longa data que se volta a encontrar e relembrar 

a amizade através das redes sociais, com enfoque para o Facebook. No caso de quem escreve, 

através do Facebook, reencontrou o melhor amigo de sua adolescência vivida em Brasília, 

pois se perdeu o contato quando se tinha apenas 13 anos de idade. Com isto, houve ampla 

troca de mensagens. Ficou, inclusive, acertado que assim que for possível para um dos dois 

será marcada uma visita. Este reencontro foi marcadamente muito forte no que toca as 

emoções de quem escreve, pois até mesmo com o pai do amigo se teve a oportunidade de 

reaproximação, já que até pescaria os 3 fizeram juntos.  

Enfim, as redes sociais, em particular o Facebook, abrem o leque de possibilidades 

existenciais que simplesmente eram inimagináveis até bem pouco tempo, incluindo, se a 

hipótese for comprovada, a possibilidade de se compartilhar sua intimidade de uma maneira 

que pessoalmente seria uma quase impossibilidade, pois que poderia mostrar novas 

fotografias de uma viagem em que se viveu múltiplas experiências altamente enriquecedoras 

para sua intimidade para 300 amigos (uma quantidade aleatória, pois o número de amigos 

varia muitos nas redes sociais) de uma só vez? E mais, receber os comentários dos seus 
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amigos no Feed notícias? Apesar de que se a hipótese for comprovada ficará claro que está 

maneira de se expor ultrapassa os níveis “equilibrados” e cai no excesso dionisíaco.  

Quanto a questão de referenciais teóricos o principal autor a ser “utilizado” será o 

sociólogo francês Michel. Maffesoli. A escolha deste autor para nortear a pesquisa se deu 

após uma leitura de  8 a 10 livros (nem todos serão utilizados no que se escreve) que fizeram 

perceber a plasticidade de sua proposta sociológica. Deve-se ressaltar que se conheceu o 

citado autor através dos estudos sobre cibercultura num livro de André Lemos que será 

bastante citado abaixo. Trata-se do Ciberculturq, Tecnologia e Vida Social Contemporânea. 

Isto, inclusive, fica comprovado pelo fato de que Maffesoli sequer trata do ciberespaço, pelo 

menos não no que foi lido, e suas noções e mini-conceitos parece se adequarem bem ao tipo 

de trabalho que será realizado. Expondo que sua noção principal, a de forma social, será 

retrabalhada, porém sem desnaturá-la, para se adequar aos propósitos de quem escreve, pois 

pelo que se leu, o sociólogo francês deixa de lado o simbólico quando trabalha a forma social 

e as suas modulações. Todavia, outros autores também serão utilizados para dar suporte ao 

que se pretende escrever entre eles os principais são: Zygmunt Bauman no que toca a esta 

discussão sobre modernidade e pós-modernidade, com a ressalva que se utilizará os seus 

livros anteriores ao A Modernidade Líquida, onde o autor assume uma postura menos 

relativista. A. Lemos também será bastante focado quando serão colocados alguns aspectos 

da cibercultura. Edgar Morin que percorrerá boa parte do trabalho trazendo um volume de 

idéias que, pelo que se pensa poderá enriquecer o que será escrito. Por último se deve citar o 

nome de David Kirkpatrick quando o assunto é a construção do Facebook, pois seu excelente 

trabalho sofrerá uma formatação sociológica para que atenda aos propósitos de quem 

escreve. 

A pesquisa se dividirá em uma introdução que o leitor está lendo neste momento 4 

capítulos e por fim as considerações finais. O primeiro tratará dos pressupostos 

epistemológicos, onde serão propostos os fundamentos para que se compreenda o restante da 

dissertação (são as noções, mini-conceitos e metáforas que precisam de um esclarecimento). 

Pensa-se na necessidade que as ciências sociais têm de trabalhar embasada 

epistemologicamente, então, a idéia é fazer do primeiro capítulo uma base de sustentação 

para o que será escrito. No segundo capítulo se pretende expor de modo filosófico, histórico 

e sociológico, a técnica no seu surgimento, passando pela Grécia, Idade Média, Idade 

Moderna onde se torna tecnocultura até chegar à contemporaneidade se tornando cibercultura 

e finalmente se chegando ao Facebook. No terceiro se faz um estudo sociológico sobre um 

trabalho empírico que traz à tona a construção do Facebook desde seus primeiros passos até o 



18 

 

momento atual (nem tão atual, pois o livro foi concluído em 2010). O quarto e último 

capítulo será a parte de campo da pesquisa onde será feita uma analítica compreensiva de 

perfis no que toca as fotos apresentadas com o fim de, empiricamente, comprovar ou refutar 

a hipótese de trabalho proposta acima. Por fim se fará as considerações finais onde se 

retomará os principais aspectos do trabalho para reavivar a memória do leitor.  
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1 PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

 
1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Vive-se em uma época de crise de paradigmas. As ciências sociais nunca foram tão 

pródigas em elaborar as mais diversas explicações para o momento que se vive. Todavia, em 

meio a tantas teorias algumas novas e outras recuperadas de um passado não muito 

longínquo, a sociologia atual, em particular, parece um tanto confusa, epistemologicamente 

falando. Os mais variados títulos se dão para este momento. Pode-se, apenas, se estabelecer 

para este trabalho que a modernidade parece ir aos poucos se auto-consumindo em meio a 

uma crise agonizante que se vê na economia, na política e, na visão de quem escreve, na 

estética com o eterno retorno do mesmo. Parece, no momento, que não há fôlego para novos 

arranjos para se sair de uma situação que, sem dúvida, não é o fim da história, mas uma crise 

na noção de progresso. 

 Mas o que se entender por modernidade? Em breves palavras se pode entender que 

 

De repente pareceu que em toda parte e todas as épocas as diferenças de 

comportamento dos seres humanos tenderiam a desaparecer ou pelo menos se 

tornar indistintas; que sempre e onde quer que seres humanos de hábito distintos 

vivessem perto uns dos outros, tenderiam com o tempo a se tornar mais parecidos; 
hábitos profundamente distintos seriam gradualmente deslocados e substituídos, de 

modo que resultaria mais uniformidade (BAUMAN, 1999, pag. 115). 

 

Ou seja, o autor citado dá um retrato resumido do que é basicamente o perfil 

moderno: um tipo, forçando um pouco a expressão, de uma pedagogia social onde os seres 

humanos se tornaram cada vez mais partidários da unidade. Obviamente que se trata de uma 

generalização, porém uma generalização bem aproximativa do que acabou por se conceituar 

como modernidade. Todavia, indo um pouco mais além se poderia argumentar que está 

unidade não se deu ao acaso. A modernidade surge com a idéia de unificação dos estados 

nacionais. Ora, para que tal fato fosse possível a cultura pré-moderna extremamente 

fragmentada adquirisse um mínimo de unidade para que um consenso sobre um “espírito 

nacional” e consequentemente uma vontade nacional fosse gerada e de fato foi o que 

aconteceu à custas de violento processo por vezes. A modernidade surgiu plenamente 

constituída no século XIX.  

Mas o questionamento sobre tal modo de se ordenar a vida social vem tomando força 

tanto nos meios intelectuais como em meio à população. Daí se pode pensar numa crise da 
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modernidade que, também, seria uma crise de certa maneira de se usar a razão, 

desequilibrada ou instrumental e mesmo monovalente. 

Todavia, não se deve pensar em termos radicais, pois o globo terrestre é muito vasto 

assim como são as culturas. Desse modo, existem locais onde a crise moderna parece se 

encontrar em estado mais adiantado e outros em que somente agora a modernidade parece 

começar a dar sinais de fraqueza.Também há ainda outros que começam a se modernizar 

somente na atualidade em meio à pós-modernidade que se insinua de maneira as vezes suave 

e em outras turbulenta, principalmente, no meio intelectual, pois não é uma manobra política, 

está mais para algo orgânico gerando uma perplexidade quase sem par já que esta 

 

(...) refere-se em geral (ainda que tacitamente apenas) primeiro e acima de tudo a 

uma aceitação da inextirpável pluralidade do mundo; pluralidade que não é uma 
estação de passagem na estrada ruma à perfeição ainda não atingida (as 

imperfeições são muitas e variadas; a perfeição é por definição, sempre uma), 

estação que mais cedo ou mais tarde será deixada para trás - , mas a qualidade 

constitutiva da existência. Além disso, pós-modernidade significa uma decidida 

emancipação face à ânsia caracteristicamente moderna de superar ambivalências e 

promover a clareza monossêmica da uniformidade. Com efeito, a pós-

modernidade inverte os sinais dos valores centrais à modernidade, como 

uniformidade e o universalismo. E uma vez percebida como irredutível e 

improvável de convergir, nem de ser dissolvida numa forma de vida que visa a 

universalidade nem dada por uma forma que visa a dominação universal, a 

variedade de formas de vida não é apenas aceita de má vontade como elevada à 
categoria de um valor positivo supremo. A pós-modernidade é a modernidade que 

admitiu a impraticabilidade de seu projeto original (BAUMAN, 1999, pag. 109-

110). 

 

 

Na colocação acima o que deve ficar claro para o leitor é que o termo “pós-

modernidade” será tomado como a consciência moderna através de seres humanos que 

começam a colocar em dúvida a série de valores e comportamentos que nortearam suas 

vidas. Assim, o movimento para à unidade começou a ser questionado e, evidentemente, uma 

maneira mais plural de ser passou a ser acatada com mais condescendência. Outro sim, se 

deve colocar que se vive ainda numa modernidade, porém numa modernidade que se 

questiona e parece ir se dissolvendo num caldo de cultura (MAFFESOLI, 2006) indo na 

direção de um novo ordenamento do estar junto. Autores como Maffesoli tratam como o pós-

moderno, mas que se compreenda bem que, ao que parece nitidamente, se estar numa fase 

transitória onde a ordem moderna ainda persiste e, provavelmente, não será de todo perdida. 

Ainda se deve tornar claro que a crise da modernidade de modo algum é equalizada pelo 

globo terrestre e que dificilmente poder-se-á prever suas consequências sociais e, além disso, 

nomear o que será o futuro. 
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Já se vê que a ótica acolhida aqui é a da não generalização, um pecadilho científico 

comumente cometido, mas que é de bom tom evitá-lo. Outro sim, se dará espaço para a 

polissemia, a pluralidade, sem descurar, obviamente, do que é estrutural nos fenômenos 

sociais como se verá logo mais abaixo quando se tratar do formismo. Noção que por 

enquanto não fará falta ao leitor como o fará mais tarde no que será escrito. 

A modernidade, antes de se questionar, teve o mérito de obter grandes conquistas para 

a ciência, porém foi uma época em que a subjetividade foi quase anulada em alguns casos 

mais extremados a favor de uma uniformidade que foi além da ciência como já ficou claro 

acima. Ora, quando se trata do social como isto pode ser feito se o pesquisador faz parte do 

objeto olhando de maneira ampla? Ao que se nota não se levou muito à sério esta aporia e 

foram criados os mais diversos tipos de objetividade extremada com todo equipo quantitativo 

incluindo estatísticas as mais elaboradas, porém, deve-se observar que Weber num capitulo 

sobre conhecimento na ciência social e na ciência política coloca o termo objetividade entre 

aspas (WEBER 2001). E o que se diria atualmente quando a física propõe que a 

fragmentação social acaba por “fragmentar” um objeto da macro-física como o cosmos que 

surge como caos e ordem, ou melhor, desordem que gera ordem através de interações 

(MORIN 2008), um legítimo Koan Zen budista? É possível uma objetividade que se situe a 

parte dos determinismos sociológicos, porém há de se convir que, além de difícil, é algo um 

tanto raro pelo que se vê nos escritos de muitas “autoridades” científicas, onde os valores 

entrem de maneira subreptícia quando bem lidos. Antes a honestidade da admissão de um, 

inevitável, mesmo que comedido, comprometimento axiológico para que haja menos 

distorções na pesquisa.  

 Nunca se procurou a Verdade com tanta ânsia como na modernidade. Verdade com 

“V” maiúsculo como na modernidade politicamente arquitetada, pois era quase divinizada e 

se Marx disse que os filósofos somente interpretaram o mundo aqui se ousa dizer que, muito 

mais, eles como assistentes dos poderosos foram os verdadeiros legisladores desta ordem 

sempre assessorando de perto o poder institucionalizado (BAUMAN 2010).  Ora, que se 

pense em O Espírito das Leis de Montesquieu que virou, generalizando, parte de quase todo 

Estado-nação moderno, inclusive, nos islâmicos, atualmente. Ao que se percebe com um 

olhar histórico não se viu que as verdades de uma época são desta época e adiante são 

substituídas por outras “verdades”, e assim por diante. Foram colocadas verdades com v 

minúsculo e entre aspas. 

Como característica da modernidade até bem pouco tempo tudo que não fosse 

objetivo ao extremo era logo visto como mero ensaio ou ideologia. Nesse espírito, um 
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pesquisador profundo como Weber, ao refletir sobre esta situação no mundo científico não 

deixou de cunhar seus trabalhos com o epíteto de “ensaio”. Talvez uma ironia por demais 

severa para os que buscavam com ardor a tão propalada objetividade, mesmo que entre aspas.  

Entenda-se o que interessa aqui não é fazer uma critica sistemática da modernidade 

tal como se delineou. Muito pelo contrário é, simplesmente, o de apontar algumas falhas para 

que não se cometa as mesmas neste trabalho. Certamente que outras poderão ser cometidas.  

Tendo exposto esta ferida na epistemologia moderna, aqui se terá a atitude mais 

coerente com a labilidade social: o relativismo, que se pode dizer um politeísmo de valores. 

Desse modo,  

 

Com efeito, considero que a variabilidade e a pluralidade dos sistemas de 

organização e de representações sociais, têm sua base justamente no aspecto 
fragmentado, plural, coletivo e polifônico do corpo social. As histórias humanas 

nos mostram a saciedade que não chegamos nunca a unificar, uniformizar, a 

reduzir a diferença. Mais cedo ou mais tarde, de modo direto, violento, ou por vias 

transversas (pela astúcia ou pela passividade), a diferença ressurge – assim se 

explicando esse politeísmo de valores que, em quaisquer domínios que sejam 

(mesmo monoteísmos religiosos aparentemente mais restritos), logra se exprimir 

(MAFFESOLI, 2007a, pag. 84). 

 

Desse modo, não se tem a pretensão de que não existam outros olhares sobre o objeto 

que virá a ser trabalhado na sequência da pesquisa e que não possam ser melhores e mais 

profundos. Mais aproximados, seria a melhor palavra a ser utilizada. 

Contudo, uma coisa deve ficar bem nítida: diante de algo móvel que é o social não se 

pretende paralisá-lo com a prioris por demais teóricos, mas deixar que se exprima no seu 

tom bastante convencional de uma verdade momentânea e dando abertura para que o objeto 

se requebre mostrando, das mais diversas maneiras, e aos mais diversos olhares, pois se uma 

coisa parece ser correta é que se trata de um caleidoscópio vivo e paradoxal quando visto sob 

lentes que só vem o Uno.  

A libido sciendi que tentou aprisioná-lo durante toda modernidade sob o poder do 

Uno (o macro conceito), aquele que reduz a realidade à uniformidade, parece que mostra, 

atualmente, o tom um pouco artificializado de seu discurso que, aliás, sendo algo, por vezes, 

mecânico devido a sua extrema racionalidade, mas que se entenda a racionalidade 

instrumental. Aquela que surgiu nos albores da modernidade e foi uma alavanca para que os 

poderes nacionais se estruturassem principalmente através de uma unificação do espírito 

como já foi dito, mas de modo algum é de mau tom voltar a ressaltar para a fixação na mente 

do leitor. A racionalidade será tratada com mais abertura quanto a isto quando se tratar da 
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subjetividade logo abaixo. Entretanto, nada impede que se dê uma sobrevoada sobre o 

assunto. 

Para que isto fique claro se tratará de dois tipos de atitude científica em sociologia: a 

paranóia em oposição à dianóia (MAFFESOLI 2007a). Esta última bastante tachada de 

positivismo.  

O pensador paranóico é aquele que de maneira ideal típica vai ao campo cheio de 

teorias projetivas para enquadrar a realidade social numa verdade pré-estabelecida em seu 

cérebro. Neste caso suas hipóteses ou suposições não serão testadas somente confirmadas no 

seu tom de verdade que já existia na percepção do pesquisador.  Não se contesta que existam 

boas teorias, aliás, este capítulo não deixa de ter um tom algo teórico. O problema é quando a 

teoria aprisiona a realidade e dita as normas do que é verdadeiro e do que é falso. Ora, no 

máximo, em meio ao caldo de cultura que se vive, pode haver olhares e por vezes bem 

díspares entre si. Assim, na teoria “dura” (a que já tem a verdade de antemão) o pesquisador 

decreta o dever-ser do objeto. Algo de uma mentalidade tipicamente política e tão caro à 

modernidade. 

 Já o pensador dianóico vai ao campo sem estas “armas”. Simplesmente busca a 

compreensão empática do que observa e, agindo mais intuitivamente, porém sem abrir mão 

de bem usar o intelecto, traduzir o que compreendeu em categorias aceitas pela comunidade 

científica, pois esta é uma das maneiras de se ter recepção em alguns meandros acadêmicos 

mais apegados a epistemologia duramente moderna e ter seus trabalhos tidos como passíveis 

de serem prestigiados academicamente. Ressaltando-se que o ideal seria um equilíbrio entre 

as duas posturas (MAFFESOLI 2007a). Weber viveu muito isto, aliás, no caso dele inclusive 

inverteram as partes da equação e ele é quem acabou sendo o positivista (como se verá mais 

abaixo, o teórico). 

Já que se tocou no tema do positivismo deve-se esclarecer o que se compreende aqui 

com este termo. Recentemente o que a modernidade, já pelo final do século XX, tratava 

como positivista era a pesquisa que apenas descrevia empiricamente o que via de maneira 

altamente objetiva. Um bom exemplo é o trabalho de E. Dukheim, que se pese seu 

brilhantismo. Já os teóricos, foram homens que fizeram com que as ciências sociais saíssem 

desse estado considerado inicial e se tornassem altamente confiáveis na busca da verdade 

objetiva.  O que se ressalta aqui é que ambos os casos, nesta ótica, são de positivismo, pois 

 

Trata-se, efetivamente, de uma atitude corrente, que faz de uma verdade local uma 

verdade universal, vale dizer, uma verdade sem fronteiras no tempo e no espaço. 

Em seu tempo, filosofia e teologia, cada uma a sua maneira, desempenharam esse 
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papel perene. E a reatualização de seu discurso específico, à qual um dia se viu 

obrigada, sempre se fez contra uma ideologia dominante, contra um pensamento 

instituído. O imperialismo do positivismo acha-se tanto mais enraizado quanto 

mais nada parece dever ficar fora de sua esfera de influência. (...) Tudo é 

submetido à razão; cada coisa deve fornecer suas razões (MAFFESOLI, 2007a, 

pag. 58-59). 

 

Com esta explicitação fica nítido o aspecto proteiforme do positivismo, mas sempre 

na sua invariância: a busca do porquê de tudo e da redução conceitual posteriormente a era da 

descrição objetiva. O que equivale a dizer: causas. “Causas” são a grande questão da 

epistemologia moderna. A maneira de pensar que isola o objeto de seu meio e se vê uma 

causa como determinante do resultado. Ora, ao que parece este modo de se fazer ciência está 

em franco declínio, pois cada vez se reconhece a pluricausalidade dos fenômenos sociais. 

Com isto, fica praticamente impossível inventariar todos os fatores que atingem 

externamente o objeto de estudo. Trata-se de uma atitude mais humilde cientificamente 

falando melhor seria se ater a razão interna do fenômeno estudado (MAFFESOLI, 2005) e 

reconhecer o caráter aproximativo do conhecimento que passa longe de ser absoluto com 

uma maneira fenomenológica de se olhar.    

Como se pôde ver, uma ciência caracterizada pelo causalismo e, para pior, em muitos 

casos, senão a maioria, com a mono-causalidade só pode trazer à tona, em boa parte dos 

casos, distorções. Mais, aquela pretensão de ver além do objeto sempre “algo oculto” que o 

cientista devia desvendar no objeto que não passava de mera aparência. Este modo de pensar, 

aliás, não leva em conta que, ao se focar simplesmente não no objeto, mas na causa deste se 

acaba por fazer um empobrecimento da pesquisa.  Com isto, se vê o que se viu durante toda 

modernidade: a parte minuciosamente estudada, dessecada e o todo relegado ao status de não 

objeto. Seria holismo, como querem alguns detratores desta maneira de se ver os fenômenos 

sociais até hoje. Longe de se ter uma atitude de desrespeito para com quem assim labora, mas 

simplesmente tornar claro o tom do que sairá desta pena. Afinal o relativismo contido, já que 

o relativismo total seria impossibilitar o trabalho com referenciais “teóricos”, é uma bandeira 

epistemológica adotada aqui. 

Para ser mais claro, no início da epopéia positivista, a descrição que buscava a 

objetividade máxima extirpando o coração do pesquisador e noutro o aspecto a priorístico da 

teoria que projetava uma realidade “objetiva”, pois o vetor epistemológico iria da razão ao 

objeto. Em ambos esqueceram que um objeto movediço e cheio de molejo não pode ser pego 

como quem apanha facilmente uma maçã na árvore. O que se pode, em se tratando ser bem 

realista e menos atrelado a uma objetividade descomedida, é fazer aproximações sucessivas 
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sem, de maneira alguma, ter a ambição de monopolizar o objeto que, quer se queira ou não, 

tem vida própria e é de uma mutabilidade ímpar.  

Com o que foi colocado acima deve ter ficado claro, a maior parte do aparato macro 

conceitual modernista não será muito útil como um instrumento nesta pesquisa, apesar do seu 

inegável charme. Todavia, deve ficar claro também que não se deixará de se utilizar, mesmo 

que modernista, a bagagem com certa flexibilidade e útil aos objetivos a serem alcançados na 

pesquisa dando ênfase mais aos mini-conceitos, como presenteísmo, por exemplo, com que 

trabalha Maffesoli que são menos pretensiosos e permitem ao pesquisador exercer o trabalho 

de pesquisa com a consciência mais tranquila que não estará trazendo a única versão possível 

do objeto pesquisado. O que será de grande utilidade e uso aqui será mais as noções que não 

aprisionam a realidade, mas se amoldam à ela. É algo mais dúctil e de manuseio, mais 

flexível sem a pretensão de unificar a realidade social abstratamente, artifício típico do 

macro-conceito.  

Além das noções, serão de extrema utilidade para se fazer uma sociologia qualitativa 

a metáfora e a analogia (MAFFESOLI 2007a). Maneiras carinhosas de afagar os contornos 

sociais sem desnaturá-los, pois estas permitem que se reúna num todo um conjunto um tanto 

díspar de aspectos contraditórios e que devem ser tidos em conta se a pretensão é fazer uma 

aproximação mais coerente com a realidade pesquisada. 

 

 

1.2 APOLO E DIONÍSIO 

 

Na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, era comum os deuses se 

imiscuíssem na vida dos mortais. Assim, se um ser humano apaixonado estivesse 

tomado por Eros. Este tipo de visão se estendia a toda sociedade como tons culturais 

muito ricos em que a razão filosófica, mesmo tendo chegado à hegemonia após a 

catástrofe do Peloponeso com a platonização noética da vida ateniense. Havia muitos 

deuses e cada um era patrono de determinado tipo de ação humana. Os que serão 

utilizados como metáfora principalmente no terceiro capítulo são Apolo e Dionísio. 

Apolo era um deus que tinha como característica a racionalidade do pensamento 

já chegando perto ao logo filosófico e por que não dizer que era seu patrono? Desse 

modo, quando se coloca que uma atitude é apolínea busca-se expressar que esta ação é 

uma ação dotada de uma racionalidade, do autocontrole das paixões. Ou seja, que se 

estará agindo de modo a manter uma conduta “retilínea”, com maneiras perfeitas. Por 
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exemplo, na Grécia Antiga, Sócrates que era um ser humano altamente racional e 

autocontrolado se diria que seguira a linha apolínea. 

Já Dionísio pode ser tratado como o deus do excesso, da orgia do perder-se na 

paixão. Com isto, quando for colocado que uma atitude é algo dionisíaca se explicará 

via esta metáfora algo que fugiria à razão “retilínea” e cairia em uma maneira de agir 

que pouco se importaria com as conseqüências de seus atos. O que contaria seria o 

momento. Por exemplo, ainda na Grécia antiga, Alcebíades que traiu Atenas a favor de 

Esparta e posteriormente trai Esparta pelos persas, dir-se-ia que sua divindade seria 

dionisíaco. 

 

 

1.3 ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS DA INDIVIDUALIDADE 

 

 

A sociologia quase sempre gostou de alguma exclusividade, aliás, ao que parece 

ir ficando cada vez mais claro praticamente todo discurso científico da modernidade 

anteriormente ao se auto-questionamento. Geralmente foi de bom tom nesta ciência, ou 

pelo menos nessa etapa que passa por uma crise paradigmática como já se expôs, forjar 

conceitos intra-disciplinares. Assim, muitas vezes, baniu-se do conhecimento 

sociológico toda riqueza das outras ciências que não só poderiam, mas podem aumentar 

a precisão aproximativa do saber em questão. Desse modo, se tratou de excluir a em boa 

parte do que foi escrito o que lembrasse, por exemplo, a psicologia. Pode-se tomar, por 

exemplo, o pai da sociologia francesa que praticamente baniu a individualidade no seu 

clássico As Regras do Método Sociológico (DURKHEIM 1999). E o mais interessante é 

que dentro das ciências sociais também há uma forma de exclusivismo, pois, por 

exemplo, cultura tem vários significados, mas terá uma gama na antropologia e outra 

bem diversa na sociologia. 

O assunto deste tópico é a individualidade, uma noção essencial para se poder 

entender o segundo capítulo e o ser humano em geral. E, adianta-se que será uma noção 

psico-socio-antropológica. 

Para se compreender o que se deseja da individualide dentro do escopo deste 

trabalho será feita uma distinção entre sistema pré-reflexivo e o eu reflexivo. Uma 

distinção que como se verá será de grande valia no entendimento do que será escrito no 

que se segue quando se tratar da forma social ainda neste capítulo ou da coesão 

mecânica da tecnocultura no segundo capítulo entre outros pontos onde o assunto 
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individualidade será tocado. Apesar de que se deve ressaltar ainda no começo deste 

tópico o caráter metodológico desta distinção, pois se trata de um e mesma 

subjetividade.  

 O eu reflexivo é o fator econômico onde se realiza o cálculo consciente, a 

abstração e se dispõe da consciência. Geralmente se tem a impressão que a 

subjetividade se resume a isso, aliás, como apregoa a micro-economia e algumas escolas 

sociológicas como a do Individualismo Metodológico (BOUDON 1996), por exemplo. 

Ora, pensar deste modo seria empobrecer por demais o ser humano que ficaria adstrito a 

capacidade de sua razão (termo que deveria ser utilizado no plural para ser mais 

coerente com as diferenças individuais) sem ter o que manejar além do que lhe vem aos 

sentidos imediatamente. Não fica explicado, por exemplo, as capacidades práticas em 

que não se recorre de modo algum ao pensamento reflexivo, muito menos idéias que 

surgem à consciência sem terem sido alvo de nenhum raciocínio. A subjetividade é bem 

mais do que razão, aliás, a razão é o que há de menor nela e, além disto, depende dos 

meios normativos do sistema pré-reflexivo para ser utilizada. 

O sistema pré-reflexivo é o fator estético-sociológico. Esta conjunção faz nascer 

o que aqui será tratado como propriamente a subjetividade do ser humano. Poder-se ia 

afirmar que o eu reflexivo é uma emergência do aparato neurocerebral e o sistema pré-

reflexivo um nós impessoal que seria o próprio cérebro com sua capacidade de 

funcionamento sem intervenção da reflexão. Capta-se razoavelmente a idéia 

desenvolvida aqui interpretando as palavras do referencial seguido neste trabalho: 

 

Totalmente diferente é a relação entre o <<eu>> e o <<nós>>. Pode 
acontecer um confronto entre eles, o que é mesmo constitutivo da dialética 

deles, mas como o <<eu>> não passa de um momento da elaboração do 

<<nós>>, não se colocando como entidade absoluta e abstrata, o confronto 

não resulta em destruição. Se o <<eu>> perde-se no <<nós>>, ele obtém, ao 

final, novas forças. É um <<confronto transcendental>> (Abellio) no sentido 

de que a dialética <<eu-nós>> constitui uma ambiência englobante 

comparável à reversibilidade entre ação e retroação, bem analisadas pela 

cibernética, em que os diversos momentos da relação contribuem com um 

suplemento de ser a cada elemento em particular (MAFFESOLI, 2005, pag. 

175). 

 

Vindo neste ritmo para depois gerar algo com a mínima densidade exigida, onde 

se esclarecerá mais sobre o sistema pré-reflexivo, pois este é a pedra de toque de uma 

sociologia realmente capaz de ir além das especulações racionalistas extremadas e 

caracteristicamente formista (mais uma vez volta-se a afirmar que por enquanto a não 
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explanação do que seja o formismo nada prejudicará o leitor e que este será detalhado 

logo abaixo). 

 O sistema pré-reflexivo parece ser uma eco-organização dado o genos e fenos 

(MORIN 2005) e, deste modo, incluir toda a área cerebral no seu funcionamento. O que 

aconteceria com o sistema reflexivo é que este seria uma emergência do sistema pré-

reflexivo, ou seja o autos, o si do sujeito (MORIN 2005). Assim, o homem é ao mesmo 

tempo um autômato e um espírito (PASCAL Apud BOURDIEU 2007).  Mesmo assim 

se faz essa colocação em tom hipotético, pois quem escreve não tem habilidades 

suficientes para fazer uma afirmação mais objetiva até mesmo devido ao fato que as 

pesquisas nesta área não são conclusivas ainda. Pode-se, no entanto, afirmar é que 

ambos estariam localizados no córtex cerebral. A zona que responderia pela consciência 

e a autoconsciência, entendida como uma emergência da conjunção de toda rede 

neuronal do sistema nervoso central sendo esta o sistema pré-reflexivo, reforçando o 

que já foi dito. Assim, fica claro um âmbito impessoal e outro personalíssimo da 

subjetividade. A diferença se deve frisar, é que o eu reflexivo é capaz da consciência e 

autoconsciência e sistema pré-reflexivo é não-consciente, porém capaz de sua 

organização própria que advém do genótipo e fenótipo em conjunção com o meio 

externo.  

Não ser consciente, pois, não significa dizer que é inconsciente. O inconsciente, 

de acordo com a psicanálise, não pensa. De modo algum, o sistema pré-reflexivo apesar 

de não raciocinar tal como se entende, é capaz de intuir e esta intuição surgir à zona da 

reflexão como uma idéia, mas também, não se deve olvidar, de um tipo de razão prática 

se devidamente estruturado, o que acontece normalmente. Esta compreensão, ao que 

parece, pode ser bem captada pela idéia de habitus (BOURDIEU 2007). Ele é a base de 

todo raciocínio lógico, este sendo uma função do eu reflexivo. Com isto, dito se chega a 

um ponto delicado, pois o caráter tanto normativo quando caótico da consciência é 

praticamente todo pré-reflexivo. Daí se concluir que não pode haver reflexão sem uma 

base normativa e está é pré-reflexiva. Por exemplo, Aristóteles expôs a lógica formal. 

Ao raciocinar, em maior ou menor medida se usa a lógica formal que é pré-reflexiva. O 

filósofo grego apenas soube traduzir reflexivamente algo que era até então pré-reflexivo 

e, ao fazer isso, acabou instituindo uma norma para o pensamento ocidental. 

O sistema pré-reflexivo é a totalidade do ser humano em tenra infância após 

ultrapassar a fase da pré-consciência. Entretanto, como seres que são voltados para a 

vida em sociedade este sistema sofre imposições sociais sucessivas o que acaba fazendo 
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com que, ao longo um período da infância, a consciência vá emergindo com mais e mais 

clareza. Agora o que se deve expor é que este sistema ora em pauta é um piloto 

automático do ser humano. O que se quer dizer com tal metáfora? Ora, na vida cotidiana 

os seres humanos não param a todo instante e raciocinam sobre um aperto de mão ou 

um bom dia, por exemplo. O que acontece é que estas capacidades práticas estão de tal 

modo incrustadas no sistema pré-reflexivo que vêm à tona espontaneamente. A maior 

parte das ações humanas se dá dessa forma.  

O sistema pré-reflexivo está, na maioria das vezes, oculto aos olhos do eu 

reflexivo e, no entanto, é quem lhe fornece toda capacidade reflexiva, pois como já foi 

dito não se pode refletir sem uma regra para tal, mesmo que não se tenha explicita esta 

regra refletidamente. O que se deve notar são algumas características do sistema pré-

reflexivo. Uma que parece ser de fundamental importância é sua atemporalidade 

relativa. O sistema pré-reflexivo acumula tudo mesmo antes da etapa do surgimento da 

consciência na criança até ao fim da vida, porém o que acontece é que tudo está num 

presente eterno. Apesar de eterno enquanto a vida dure o sistema pré-reflexivo sofre 

socializações diversas e nestas novas normas deslocam as anteriores “para baixo” com 

maior ou menor grau de eficiência e as mais recentes tomam-lhe o lugar e assim o ser 

humano vai mudando ao longo da vida. Mesmo que a reflexão não se lembre de um 

determinado fato este fato, no seu aspecto normativo, entrará em sua ontogênese 

contínua, pois o eu reflexivo é regenerado todo o tempo. A fixidez é somente uma 

impressão. Além disto, o sistema pré-reflexivo é também a parte objetiva da 

subjetividade. Como se explicaria este oximoro já que o ser humano, pelo que se pensa, 

é caracterizado pela sua subjetividade? 

Deve-se entender que tudo que se expõe aos sentidos repetidamente ou se impõe 

á pessoa de forma coercitiva com uma determinada constância se torna onto-genético no 

sistema pré-reflexivo e, por conseguinte, emerge no eu reflexivo também, mesmo que 

não percebido como tal, como geralmente é o caso. O que acontece é que devido a 

repetição o sistema pré-reflexivo retém o que há de normativo, estrutural ou arquetípico 

(aqui o termo arquétipo difere do uso juguiano. Coloca-se mais no sentido de um 

universal platônico trazido à concretude do mundo) nas diversas situações da vida 

cotidiana. Já o conteúdo “concreto” vai para a memória.  

Assim, se alguém viaja todos os dias vendo uma paisagem traçada 

geometricamente por um arquiteto é muito provável que, se um dia, ele sentir gosto pela 

geometria terá uma facilidade que lhe parecerá um dom inato e, entretanto, toda forma 
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de cálculo geométrico que foi utilizado no traçado daquele trajeto e lhe entrou sentidos 

adentro foi organizado no sistema pré-reflexivo, ou seja, retidos seus elementos 

normativos, e agora se tem a impressão de já saber o que nunca se estudou. É desse 

modo que muitos gênios que nunca sequer foram à escola se manifestam. É que têm o 

sistema pré-reflexivo sensível demais a todo tipo de impressão e quando estas se 

repetem e como já se explicou, retém a parte estrutural a partir de então se tornam 

capazes de um desenvolvimento e uma criatividade que é realmente admirável, todavia, 

desde que haja algum estímulo proveniente do meio externo. 

Mas não é só o gênio que passa por esse procedimento. Todo ser humano que 

passou por qualquer tipo de educação não se lembra, por exemplo, dos detalhes de toda 

uma gramática da língua portuguesa, mas se lhe for pedido para escrever um texto 

gramaticalmente correto, provavelmente, será capaz.  

Indo mais além, pode-se compreender que tudo que se oferece aos sentidos 

constantemente e que tem semelhanças estruturais se tornam arquétipos federadores 

(MAFFESOLI 2007b) nos sistema pré-reflexivo e num nível mais profundo a forma 

social. A partir de então o ser humano adquire a capacidade, com a maturação deste 

processo, de fazer generalizações. Mas como se daria este processo? Por exemplo, a 

criança observa várias árvores. Para ela ainda cada uma é uma coisa diferente da outra. 

Porém, acontece que com a constante repetição de figuras semelhantes vai acabar por 

surgir no sistema pré-reflexivo, devido a um processo de saturação, um arquétipo geral 

das várias figuras estruturalmente semelhantes e logo a criança adentrará no mundo da 

linguagem podendo generalizar vários objetos com semelhanças estruturais com um 

mesmo conceito. 

No entanto, pode-se, com a base que fora dada acima de uma maneira mais perto 

do que seja a subjetividade como aqui é entendido. Ela é uma unidualidade, ou seja, é 

ao mesmo tempo o sistema pré-reflexivo, a infra-estrutura, e o eu reflexivo. Um não 

pode subsistir sem o outro no atual estágio humano apesar de no passado remoto o 

sistema pré-reflexivo ter dado origem ao reflexivo, como acontece na criança. A 

tentativa de fazer algo semelhante geraria, como gerou, desequilíbrios num ou noutro 

sentido, ou seja, o abuso da razão instrumental e agora, no caldo de cultura 

(MAFFESOLI, 2006) a falta de uma capacidade reflexiva mais clara.  

A construção de uma identidade equilibrada é um ideal a ser perseguido, porém 

ainda é um campo da utopia. Entretanto, no que se verá muito se tem, atualmente, de 

identificações, ou seja, identidades mutáveis conforme a sócio-situação. Então, fugindo 
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um pouco do escopo deste tópico, que se pese este fator na dominação político-

econômica e na falta de densidade em muito do que se lê. Volta-se a afirmar a postura é 

de relativismo, porém comedido.  

Se o ser humano fosse puramente pré-reflexivo se assemelharia a um hominídeo 

que já deixou de ser totalmente instintivo, porém que caminha para hominização. Já se 

fosse puramente reflexivo não teria nenhum tipo capacidade de enquadrar os fenômenos 

em algo dotado de um significado, pois não haveria arquétipos ou normatividade que 

permitissem que se entendam vários objetos concretos com semelhanças estruturais. 

Seria pura autoconsciência com memória “concreta” e mais nada. Contudo, o que 

acontece nessa dialógica é que, sendo o sistema pré-reflexivo um nós como ficou claro 

acima, e o reflexivo um eu, também como ficou explicitado, agem em conjunto quando 

o ser humano esta de posse de sua saúde mental. 

O sistema pré-reflexivo não possui nenhuma capacidade de pensamento 

racional, muito embora tenha a capacidade intuitiva, além da razão prática, que surge no 

eu reflexivo como insights, ou seja, uma forma de conhecimento que escapa totalmente 

aos processos lógicos e, até hoje, pouco se sabe como funciona, pois infelizmente, ainda 

há preconceito contra tudo que parece fugir a lógica aristotélica.  

Desse modo, o eu reflexivo, quando se trata de algum assunto, numa conversa, 

por exemplo, recebe um influxo tremendo de informações acumuladas durante sua vida 

pregressa, que seria impossível ao aparelho lingüístico traduzir tal volume. Então o 

sistema pré-reflexivo e o eu reflexivo, no ato do pensamento, reúnem essa corrente 

díspar de informações e, através de um processo de racionalização, apresenta ao outro 

como algo unificado e compreensível.  

Tudo funciona como se a memória fosse um paiol de armamentos com vários 

armadores e o sistema pré-reflexivo e o eu reflexivo fosse um artilheiro. No momento 

necessário e, na maioria dos casos, sem premeditação, essa base militar avançada recebe 

armas e munição de todo tipo e pode fazer o uso adequado às circunstancias do 

combate. Isto seria um ser humano equilibrado. Uma identidade segura de si. Algo que, 

provavelmente, só existe como tipo ideal. 

Contudo e, infelizmente, existem os desequilíbrios e, em se tratando de 

sociologia, se tratará dos sociais. Mais uma vez se tornará a comentar alguns aspectos 

da modernidade e que o leitor entenda: isto vai ser feito não com um espírito destrutivo, 

mas sim para melhor firmar as bases epistemológicas do trabalho que ora corre. 
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Neste período houve, ao que tudo indica, um desequilíbrio em favor do eu 

reflexivo. O Cogito cartesiano deixou transparecer esta idéia. Na modernidade o sistema 

pré-reflexivo, que não se pode excluir da subjetividade, foi utilizado instrumentalmente, 

pois se utilizou de seus recursos, mas não lhe reconheceram como base de qualquer 

sistema de reflexão. O que houve fora o fato da desestruturação parcial de muitas 

modulações da forma social, e, desse modo, a organicidade social cedeu lugar, em parte, 

a um mecanicismo de cunho racionalista que gerou, sem exagerar, recalques 

descomedidos do sistema pré-reflexivo, lugar da intuição e, ao que parece, do começo 

das emoções, e sua progressiva reificação prometéica por meio da imposição de uma 

razão instrumental que acabou por cunhar o contrato mecânico individualista onde tudo 

era submetido à inspeção da razão. Uma razão sem a saúde necessária, desequilibrada. 

Assim, veio a existência, agora solidamente, a sociedade moderna. Uma 

sociedade desprovida, fazendo uma generalização, de sentimentos, mas sim de uma 

maneira de ser, bastante voltada para o cálculo, o que, aliás, não exclui sua grandeza. 

Uma época em que a o estrato burguês cada vez mais se tornou poderoso político-

economicamente e trouxe consigo uma nova civilização que será sancionada com a 

Revolução Francesa com sua máxima universalista: “liberdade, igualdade e 

fraternidade”. A ordem newtoniana se instaurou de vez, também, no social (MORIN 

2008). Com isto, se implanta pela Europa e EUA, sendo exportada posteriormente para 

o resto do globo, a homogeneidade humana que, afinal, generalizando, redundará em 

sociedades razoavelmente assépticas e seres humanos individualistas e, em muitos 

casos, politicamente hostis uns aos outros, pois que extremamente baseados no eu 

reflexivo calculista que não se reconhece na sua pré-reflexividade.  

Felizmente o jogo da forma social em suas muitas modulações começa a ganhar 

vigor atualmente e, pelo menos no Brasil não parece ter sumido em sua história, muito 

embora de um modo ainda desequilibrado, principalmente no que será estudada no 

segundo capítulo: a cibercultura. 

 

1.4 O INDIVÍDUO “GERMÂNICO” E A PESSOA “BRASILEIRA”, DOIS TIPOS 

IDEAIS A SEREM CONSIDERADOS 

 

Um expediente que será utilizado neste tópico será a construção de dois tipos 

ideais. Normalmente se tem na impressão que os tipos ideais são algo fora da realidade, 

algo platônico. Portanto, se deve antes de fazê-lo explicar que tal coisa não é assim, pois 
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a imaginação utilizada para compor os tipos não pode advir do nada, pois do nada, ao 

que tudo indica, nada vem. O que acontece é que sempre se tem alguma compreensão 

da realidade que conduz a elaboração do tipo ideal. Por exemplo, no caso de se 

perguntar a algum passante na rua sem o treinamento científico acadêmico em ciências 

sociais o que caracteriza um praticante de estelionato este, muito provavelmente, 

descreverá algo próximo a um tipo ideal. Desse modo, como o ser humano apreende a 

realidade pré-reflexivamente quando se entra no mundo pré-reflexivo é natural que se 

tenha toda uma bagagem de arquétipos do que se vê no meio social. Assim, um tipo 

ideal jamais será fruto de uma imaginação sem nenhuma base concreta, mas sim de um 

trabalho de intropatia (MAFFESOLI 2005) no qual se elabora reflexivamente a partir do 

sistema pré-reflexivo tipos puros. Aliás, este é um procedimento que se aproxima 

bastante do conhecimento comum, pois é natural aos indivíduos ou as pessoas pensarem 

ideal tipicamente (MAFFESOLI 2007a). Poderia se dizer neste sentido os arquétipos 

pré-reflexivos são apropriados reflexivamente, mas que estes raramente serão 

encontrados como tais na vida cotidiana. Porém, que servirão como vetores de 

aproximação com a realidade social. 

O que se trata aqui é de definir o que é um indivíduo “germânico” e o que é uma 

pessoa “brasileira”. Duas categorias aparentemente iguais mas que, como se verá, 

epistemologicamente, existem consequências não desprezíveis em confundir uma com a 

outra, pelo menos no que se desenvolvera no capítulo 4. 

Começar-se-á pelo indivíduo. Este muito comentado e alvo de muita 

especulação tanto pelas ciências sociais como pelas ciências voltadas para o pisiquismo. 

Todavia, que se atente o indivíduo é uma mônada fechada. Senhor de suas ações e 

responsável por todos seus desvarios psicológicos. Quando muito teve distúrbios no 

Complexo de Édipo que não se estende além da família. Esta é aproximadamente a 

noção de individuo que se tem. No entanto, para a construção do tipo ideal e 

posteriormente o seu aproveitamento na parte empírica da pesquisa é preciso ir mais 

longe que isto. Então com cuidado e uma boa dose de intropatia, além da ajuda do autor 

que serve de referência a este trabalho, será delineado o tipo ideal nos tópicos seguintes. 

- O indivíduo é aquele que exerce uma função na sociedade. Esta seria sua 

primeira característica; 

- Tem uma identidade fixa coerente ou não que carrega por toda a vida. Quando 

está se relacionando é sempre com aquela identidade que se mostra, indiferentemente, a 

amigos ou a desconhecidos;  
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- Divide o mundo em oposições binárias, por exemplo, amigos e inimigos. O 

estranho é anulado simbolicamente; 

- Pensa e age dentro dos estritos limites da razão, ou seja, age socialmente 

baseada no eu reflexivo; 

- Opção sexual é bem definida (normalmente heterossexual ou esconde sua 

verdadeira sexualidade); 

- Segue a tradição religiosa de sua família ou outra que para os parâmetros atuais 

seria tradicional;  

- Tem a continência suficiente para recalcar os impulsos instintivos que advém 

do seu inconsciente; 

 Trabalha ou busca um trabalho onde possa, com muito esforço, ascender na 

estratificação social e “ser alguém na vida”; 

- Ainda jovem, sonhava em constituir uma bela família. Gostaria de ter filhos, ou 

já os tem, e de educá-los com a rigidez suficiente para que estes seguissem o “bom 

caminho” (o caminho seguido por ele); 

- Tem reservados momentos de lazer calculados, ou seja, suas férias anuais e os 

finais de semana;  

- Sabe conter-se nas compras. Consome somente aquilo que lhe vai trazer algum 

retorno ou que é necessária a reprodução de sua existência, ou seja, o funcional; e 

- Quando se relaciona com os seus amigos o faz em termos de sociabilidade, ou 

seja, recalca as características que pensa serem anti-sociais respeita a individualidade 

(são indiferenciados de qualquer modo) dos outros assim como exige que respeitem a 

sua.  

Parece que acima ficou delineado, pelo menos aproximativamente o tipo ideal de 

indivíduo que se desejava montar e que vai ser útil no desenrolar da pesquisa assim 

como para compreender, aproximadamente, o homem ou mulher modernos que não são 

nem tanto brasileiros. Pensar-se-á agora na pessoa.  

-Tem múltiplas identificações. Serve-se, de maneira não-consciente, de máscaras 

para cada cena sócio-teatral. Estas máscaras não são fruto do cálculo. Quando uma 

situação requer uma atuação ela surge do sistema pré-reflexivo com uma ação adequada 

sua personalidade é extremamente fluida;  

- Adapta-se a quase todas as situações da vida cotidiana. 
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- Abusa da inteligência emocional, própria do sistema pré-reflexivo, que lhe 

serve de principal base de apoio para a ação social, tanto quando da intuição. Por vezes 

impetuosa; 

- Busca uma carreira profissional que lhe proporcionará o maior deleite 

existencial, não necessariamente o melhor status econômico; 

- Por vezes, quando a oportunidade aparece, dá vazão aos seus instintos nas 

formas mais diversas, inclusive, em ferocidades de todo tipo; 

- Sexualmente pode ser, não obrigatoriamente, adepta de outras sexualidades que 

não a de nascimento; 

- Seus amigos são de momento. O que vale é o presente. Amanhã pode ser que já 

nem se lembre destes; 

- Geralmente é hedonista. Busca o prazer que a vida pode oferecer e não vê 

contradição nisto e em praticar o sagrado. Normalmente formas alternativas, dada a 

globalização. Também não se incomoda e até gosta experimentar várias formas menores 

do sagrado; 

-Tem curiosidade quanto a tudo que é novo; 

- Não se sente bem com a rotina, pois gosta do nomadismo; 

- Identificam-se com tribos sociais onde possa compartilhar sentimentos, afetos 

ou emoções e, também seus antípodas, que são relacionamentos de socialidade 

(MAFFESOLI 2006); 

- Gosta de novas tecnologias, porém, não busca somente o lado funcional dessas, 

mas, principalmente, o lado lúdico; e 

- Consome o que estiver na moda. O consumo é uma forma de prazer. Pouco lhe 

importa a crítica moderna que são indivíduos acríticos e de grande superfluidade. Até 

riem com isto. 

Estão construídos dois tipos ideais inspirados diretamente do sociólogo pioneiro 

neste tipo de trabalho que foi Max Weber. Entretanto, se deve repetir estes tipos não 

serão, ou só raramente encontrados na realidade social. São extremos de uma régua. O 

uso que será feito dos tipos na pesquisa (capítulo 4) é indicando se o ser humano com 

que se lida naquele momento está mais para indivíduo ou para pessoa. Neste caso será 

utilizado o nome que foi designado os tipos: indivíduo ou pessoa.  

Quando se detalhar melhor os aspectos fenomenológicos deste trabalho em um 

tópico logo abaixo vai ficar claro que se dará voz a pluralidade de expressão de cada ser 

humano tratado e,  desse modo, ficará nítido que o que há na vida social é uma mistura 
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de indivíduo e pessoa. Um ser hibrido poderia se dizer. E, geralmente, carente de 

equilíbrio. 

Deve-se ressaltar que germânico e brasileiro quanto aos tipos ideais é tão 

somente para fazer uma referência muito generalizante tendo em vista a cultura que 

anima a Alemanha e o Brasil. 

 

 

1.5 A FORMA SOCIAL  

 

Vive-se em meio a um tempo em que o politeísmo de valores é mais que nunca 

evidente. Além da pluralidade das razões que se complica com a entrada da estética, 

entendendo esta como a valorização dos sentimentos e da beleza física. Sabe-se, 

também, que a emoção pouco se presta a homogeneidade como o racionalismo que pode 

delimitar via uma sinceridade que chega a ser dolorosa para quem observa o que se 

pode ou não no campo de um relacionamento “contratado”, entenda-se, tipicamente 

modernista. 

Para tornar ainda mais complexo ao cenário social quase todas as pessoas 

cultivam ardorosamente sua subjetividade de maneira obsessiva e com extremo cuidado. 

Exageradamente a primeira vista e superficialmente. Teoricamente poderia se classificar 

como uma espécie de narcisismo. Contudo, assim não é. Os adornos, agora 

globalizados, pululam em todos os cantinhos do mundo. São piercings nos locais “mais 

estratégicos”, tatuagens onde se disputam as mais inéditas e originais, assim como o 

maior volume delas na extensão do corpo e, desde que esteja “in”. A vaidade está mais 

do que nunca solta em meio à selva urbana. Virou um valor a ser cultivado, muito 

embora excessivamente. A luta de uns contra os demais concorrentes para se colocar 

como mais “avançado” esteticamente é algo que já se tornou banal, basta ver os sites na 

internet que comentam a vida das celebridades e se verá isto. 

 A luta agressiva no Twitter onde, por exemplo, a trollagem (uma gíria utilizada 

na internet para descrever um comentário maldoso a respeito de uma colocação anterior) 

é um fato comum. Ou pessoas que seguindo celebridades não deixam de fazer 

comentários maldosos sobre esta e ainda assim continuam sendo fãs fiéis e seguidores 

naquele MicroBlog. Existem casos até de tatuarem na carne o nome da cantora famosa 

com ferro de engomar roupa. Como quem escreve já chegou a ver em uma matéria num 

site da internet. 
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 Mas não é somente com celebridades que isto acontece. Muito pelo contrário, 

quase todos querem uma maior exposição social, afinal se pode ser a celebridade do 

local de trabalho, escola ou boate que se costuma frequentar. O conflito acontece e é 

comum que aconteça, mas apesar de tudo há, não se pode negar, algo que impulsiona ao 

ser humano a estar junto, uma pulsão gregária talvez. Como se poderia explicar este 

oximoro? 

Foi justamente o filósofo Georg. Simmel que elaborou e que M. Maffesoli 

retomou vai ser uma explicação aproximadamente adequada para o que foi colocado 

acima. Trata-se da formismo.  

A forma social se configura como macro-estrutura muito geral. Na visão de 

Maffesoli ela é um continente que põe à mostra um conteúdo, ou seja, é algo visível na 

realidade social, é um espaço cercado por muralhas simbólicas, isto é, se vive num 

espaço social onde há certa cumplicidade no ser e fazer. Exatamente seriam 

modalidades de existência de coletivos onde as individualidades estariam sob um 

impacto formante do todo social (MAFESSOLI 2007a). Todavia, com um pouco de 

liberdade, aqui se adotará um olhar sobre a forma social quando ela está interiorizada. 

Quanto a modulação da forma social se trata de aspectos desta forma que são, por 

exemplo, a economia, a violência, a burocracia e o próprio Facebook que será 

pesquisado onde não se vê o “ser” economia, mas individualidades praticando trocas 

com caráter econômico, ou seja, individualidades com a “economia” entranhada no seu 

sistema pré-reflexivo e, portanto, formadas. Ainda assim, se deve ressaltar que as 

modulações da forma social com maior poder formante impõe sua dinâmica sobre as 

demais como é o caso da economia.  Assim, para ser mais claro, seria a realidade (dado 

o recorte simbólico que se quer da forma social), que por ser socialmente construída é 

social, adentra pelos sentidos e se articula nos sistemas pré-reflexivos e, sub-

repticiamente, conduzem os seres humanos, na maioria dos casos imperceptivelmente, 

ou seja, seria uma maneira de dizer metaforicamente que “Deus é o social” 

(DURKHEIM Apud BOURDIEU 2007). Ela leva a uma conjunção com o outro quando 

se trata de individualidades tendendo mais para pessoas dionisíacas. Isso se dá mesmo 

em meio a todo tipo de disparidade em seus valores ou maneiras de viver. Pode-se 

entendê-la como uma matriz holográfica de todas as maneiras de vida social que seriam, 

justamente, suas modulações. Ressalte-se que a forma social em suas modulações, no 

sentido adotado aqui, não assegura a ordem social, precisando esta das costumeiras 
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coerções, aliás a própria força coercitiva do Estado já é uma modulação formante, pois 

de outro modo não seria aceita. 

Indo além pode-se afirmar, seguindo o raciocínio, que de fato a forma como 

macro estrutura é vazia. São suas modulações que vão ter o poder formante. Pense-se, 

isto somente como exemplo para tornar compreensiva a idéia exposta, que ao se reunir 

um grupo é composto primariamente de unidades, porém quando juntas fazem um todo 

que é diferente da soma das partes. Este todo por sua vez retroage sobre as partes 

modificado-as qualitativamente.  

A forma social, desenvolvendo o que foi dito acima, organiza a vida em 

sociedade, porém sem que haja alguma espécie de premeditação. Normalmente não se 

tem a noção claramente reflexiva que se está sendo formado. Logo se pode dizer que 

tudo que gera uma coesão orgânica é fruto da forma social. Porém, se esta permite a 

vida em vários aspectos também fecha para outros. É desse modo, que uma época ganha 

os contornos que se apresentam a visão do espectador social. 

A forma social se espalha na sociedade e produz uma bricolagem social onde se 

vê os antagonismos, ao mesmo tempo em que se expressam ferozmente, se percebe uma 

necessidade de estar com o outro de se fundir num nós, praticamente algo dionisíaco e, 

ao mesmo tempo resguardando o lado não social da pessoa. Algo que, para quem 

escreve um tanto desequilibrado, no entanto, normal, pois a utopia da sociedade 

totalmente racionalizada parece ter ficado para trás com o Muro de Berlim. Assim, há a 

necessidade de experimentar o que é ser um outro que não o próprio eu, de sair de si, o 

êxtase absoluto, ou seja, se perder, na maioria dos casos, no nós da tribo.  

A tribo normalmente possui um totem que serve de ponto de conjunção aos 

integrantes, mas não se deve olvidar que, mesmo assim, há uma espécie de harmonia 

conflitual constante e, ao mesmo tempo prazerosa, que faz com que elementos díspares 

se reúnam, briguem, conversem, discutam e se amem e tudo numa aparente falta de 

lógica. 

 Realmente se a lógica de que se busca é a racionalista se deve esquecer a 

compreensão, mas se é evitada esta lógica e se busca mais uma intuição orgânica que 

apreende em conjunto tanto as partes quanto o todo e seu processo de interação, a 

situação social começa a fazer algum sentido. Ainda assim, aos olhos de observadores 

sociais como cientistas, jornalistas ou leigos interessados menos prevenidos quanto a 

realidade da forma social tudo gera perplexidade. 
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 Aliás, o que se tem presenciado em muitas cátedras universitárias onde o 

assunto é o humano, é a afirmação que não se tem mais uma base sólida como outrora 

de como entender a sociedade. Geralmente se diz que com a globalização o mundo 

enlouqueceu. Não enlouqueceu. O que acontece é que a conjunção de culturas as mais 

diversas toma um tom fragmentado como uma coxa de retalhos e tal como a realidade é 

fragmentada o sistema pré-reflexivo “local” da forma social fica mais rico e, por 

conseguinte, o sistema reflexivo não consegue, em muitos casos, alcançar uma 

identidade estável ficando, então, em múltiplas identificações que maneira alguma é 

algo pejorativo, desde que haja um mínimo de equilíbrio. Além de se levar em conta 

que a forma tem múltiplas modulações dependendo do local e com a globalização isto 

se torna bem complexo que é o esperado pelo pesquisador. 

A afirmação da “loucura do mundo” talvez seja um tanto precipitada, pois se não 

se pode achar a verdade absoluta, pois isto é uma doce fantasia, num mundo que 

transborda vida e a vida não se aprisiona em folhas de papel ou em retóricas 

professorais. Contudo, pode-se procurar alguma compreensão, mesmo que, naquele 

momento, pouco explique e mais confusão traga. Todavia, quando se tem um olhar mais 

trabalhado pela sutileza de quem não despreza o senso comum e, até o utiliza, nas 

análises dos fenômenos sociais e, em conjunto, se entende a fundo o que é uma forma 

social uma descrição densamente fenomenológica pode surgir. 

 Assim, 

 

(...) é possível indicar um movimento de fundo que, de modo ao mesmo 

tempo misterioso e não menos seguro, reúne os elementos esparsos, os 

fenômenos fragmentados de uma socialidade nascente. E, para além do ideal 

racional finalizado, projetivo, que tentava aplicar um conteúdo, um conceito, 

um programa ao vir-a-ser sócial, a ênfase sobre a forma pode, a este 

respeito, ser um instrumento privilegiado. Em suma, no movimento cíclico 

das histórias, a dominação do ‘fundo’ saturou e cede lugar a efervescência 

da forma ( MAFFESOLI, 2005, pag. 83). 

 

Aqui se tem uma colocação em que existem alguns pontos a serem comentados. 

Maffesoli lida com a noção de pós-modernidade o que, para quem está mais atento, 

parece ser a tentativa de fazer com que uma profecia se cumpra no ato de enunciá-la. 

Esta é uma tática de vários cientistas sociais que aderiram de forma implícita à Teoria 

dos Jogos Sociais. Ou seja, declaram a neutralidade axiológica e sub-repticiamente 

colocam seus valores nos seus trabalhos. É mais conveniente se olhar a situação atual 

como crise da modernidade politicamente projetada e o começo do que parece ser algo 
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novo organicamente estruturado. Contudo, faz outra colocação, esta sim, bastante 

pertinente a da socialidade nascente tal como a define Maffesoli. A socialidade é uma 

maneira de relacionamento diferente de sociabilidade. A primeira se dá entre, ideal 

tipicamente falando, entre pessoas “brasileiras”, já a segunda, da mesma forma, entre 

indivíduos “germânicos”.  

Uma grande repercussão da noção de forma social é que quando uma sociedade 

é animada por esta ela atua mais através do sistema pré-reflexivo e não pela razão que é 

a tônica do eu reflexivo. Nesses tempos se delineia uma organicidade realmente notável 

no meio social. E isto para o melhor e para o pior. Aliás, como é quase tudo na vida 

humana. 

Quando a forma social predomina os seres humanos não “contratam” uns com os 

outros com a finalidade de se relacionarem, mas tudo acontece naturalmente, apesar de 

poder haver e, muitas vezes é o que ocorre a “guerra de todos contra todos”. É o tipo de 

relacionamento onde, normalmente, um não encontra o outro e diz: “você quer ser meu 

amigo?”, falando de uma maneira caricatural, pois isto não é comum, mas acontece. 

 No predomínio da forma social os acordos relacionais acontecem de maneira 

tácita, silenciosa e em meio, muitas vezes, a disputas encarniçadas. Não se explicita 

como um contrato o que se deve ou não fazer para manter o relacionamento. Há uma 

empatia que permite que um perceba no outro suas intenções e que haja uma 

cumplicidade entre ambos ou entre os elementos da tribo, por exemplo.  

Esta empatia é uma forma de sentir o que o outro sente. Desse modo, quem é 

capaz de ser empático pode ter uma riqueza na sua existência muito maior do que o 

racionalista extremado que só vê sua imagem diante do espelho conjuntamente com 

seus objetivos na vida.  

Em ciência, a empatia é muito fecunda, pois permite ao pesquisador 

compreender – esta é a real acepção da compreensão weberiana – e assim, ter acesso a 

um manancial inesgotável de impressões, por efêmeras que sejam, do que o outro tem 

no seu interior, ou seja, uma micro-sociedade a tipicalidade que a maneira como cada 

um expressa o social (MAFFESOLI 2007a).  

E mais, como já se explicou acima a empatia não é a noção mestra que vai salvar 

o pesquisador de se bater com a realidade fragmentada e aparentemente confusa. Não, 

ela é apenas mais um instrumento metodológico para ser utilizado nas aproximações da 

realidade social com o fim de avançar “a passo de pomba” na compreensão do objeto de 

pesquisa. 



41 

 

Mais ainda sociedade significa contradição então 

 

A forma é, portanto, uma maneira de reconhecer a pluralidade dos mundos, 

tanto no plano do macrocosmo geral, do cosmo social, quanto do microcosmo 

individual, e isto sem deixar de manter a coesão necessária à vida. Assim, sem 
reduzir a unicidade – que é o próprio do racionalismo – ela favorece a 

unicidade, da coesão a coisas díspares. Em outras palavras, num mundo de 

contrastes, ela permite que se tenha uma idéia de conjunto: a da organicidade 

que une, subterraneamente, todos os fragmentos do heterogêneo. A dialética 

tinha por ambição, pretensão, ultrapassar o contraditório, é assim que dava 

sentido ao mundo, orientava-o dava-lhe finalidade. O formismo, ao contrário, 

mantém juntos todos os contraditórios, favorecendo assim um sentido que se 

esgota em atos, que não se projeta, que vive no jogo das aparências, na 

eflorescência das imagens, na valorização dos corpos (MAFFESOLI, 2005, 

pag. 86).  

 

Citação que vem a confirmar mais ainda, e pela pena de um especialista no 

assunto, que foi dito mais acima. 

Uma coisa interessante quanto a forma social é que quando ela surge ou ressurge 

é formante quanto as individualidades como já foi dito acima, mas, ficou faltando 

acrescentar, mantendo a liberdade, com maior ou menor ênfase, do eu reflexivo, daí 

aspecto paradoxal do que se vê atualmente. Mesmo assim há um efeito de mudança na 

sociedade, mesmo a brasileira cujo o aparente individualismo é mais por contenção de 

gastos do que ético, pois não se pode olvidar que o todo é diferente das somas das partes 

como ficou claro. Logo o que acaba surgindo é uma unicidade diferente das 

individualidades. Assim, 

 

De fato, a noção de forma, e o formismo que é a expressão desta, incitam a 

considerar que esses diversos elementos, por sua sinergia própria, nos dão 

acesso a uma estrutura específica, nos levam a enxergar a realidade como 

uma globalidade. Esta é, sem dúvida, a característica mais importante a 

reter: a forma agrega, agrupa, modela uma unicidade, deixando a cada 

elemento sua própria autonomia, sem deixar de constituir uma inegável 

organicidade, onde luz e sombra, funcionamento e disfuncionamento, ordem 

e desordem, visível e invisível entram em sinergia para produzir uma 

estática móvel que não deixa de espantar os observadores do social, e que 

levanta um problema epistemológico cujas consequências apenas 

começamos a entrever (MAFFESOLI, 2005, pag. 90). 

 

Quem está a escrever estas linhas de caráter epistemológico tem a impressão que 

o que foi explicado, tanto pelo pesquisador quanto pelas citações de Maffesoli, que 

quem escreve pensa terem sido oportunas, está num nível coerente o suficiente com a 

proposta destes pressupostos epistemológicos que, no final de tudo, o mais importante 

era a apresentação do formismo para que o leitor, no que virá a seguir, possa ter uma 
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boa apreensão, ou seja, o mais profunda possível da descrição fenomenológica do objeto 

de estudo neste trabalho, que, é bom que se diga, provavelmente poderá estar um pouco 

longe de algumas convenções. Deve-se estar preparado para o não lógico, pois o 

excesso de lógica acaba por descambar no artificial.  

Aliás, este foi o erro que os projetistas da modernidade em crise cometeram e, 

devido a isto, estão sendo quase que forçados a verem seus mais acalentados planos de 

assepsia social simplesmente se desfazerem como espumas ao vento. Que o leitor 

perceba que, nitidamente, ao mesmo tempo em que o pesquisador assume a 

responsabilidade pela produção de um trabalho acadêmico que, apesar de haver esforço  

pela máxima neutralidade, deverá haver algum comprometimento axiológico, pois ter 

uma objetividade total transpassaria os limites humanos chegando a linguagem de 

máquina dos computadores..  

O próximo capítulo terá uma abordagem fenomenológica compreensiva, ou seja, 

dianóica sem deixar de ser paranóica também como é proposta neste escrito, e tratará do 

surgimento da técnica, como ela se transformou em tecnocultura, posteriormente em 

cibercultura, dado o continuo histórico ocidental, e do advento do Facebook que afinal é 

o tema central desta pesquisa e será apenas mencionado para que posteriormente se 

adentre com maior profundidade nesta rede social. 
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2 A TRANSMUTAÇÃO DA TÉCNICA EM CIBERCULTURA E O 

SURGIMENTO DE UMA MODULAÇÃO DA FORMA SOCIAL, O 

FACEBOOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

2.1 TÉCNICA E HOMEM: A UNIDUALIDADE 

 

Tudo começa (um começo hipotético que visa elucidar a natureza das coisas mais do 

que suas causas) com a constante e paulatina cerebralização do hominídeo, pois é justamente 

a partir deste fato que, posteriormente, a autoconsciência e a consciência surgirá como um 

fator evolutivo que, de agora em diante, vai transformar aquele ser, que a ciência ainda não 

possui dados suficientes para afirmar o que na realidade era, no homo sapiens de 200 mil 

anos atrás, tendo seus ancestrais, muito provavelmente na África a seis milhões de anos 

(MORIN 2007).  

Todavia, o que foi dito era para ser dito no final. Então que se explicite de maneira, 

pelo menos mais aproximativa, pois é tudo que se pode fazer quanto a este período, do 

desenvolvimento da espécie humana.  

Quando o proto-humano, outrora sem a capacidade de diferenciar a realidade exterior 

de suas representações interiores, pois se está ainda na fase mágica e, portanto, puramente 

instintivo e posteriormente pré-reflexivo. Neste ponto já havia dado grandes passos para 

começar a superar a fase em que as determinações do programa genético (a inteligência 

instintiva) com o constante desenvolvimento cultural e seleção dos maiores cérebros pelo 

ecossistema. Ainda não havia diferenciação entre mundo interior do mundo exterior, ou seja, 

algo muito semelhante a criança na fase pré-consciente. Quando o proto-homem atuava na 

prática sobre o mundo externo para caçar, coletar e tomando outras providências para 

sobreviver estes mundos, o interior e o externo, formam um só. Todavia, com a saturação 

paulatina da fase mágica há uma ruptura nesta totalidade e, desse modo, começa a 

compreender difusamente que o mundo exterior está reproduzido no seu cérebro. 

Obviamente não com estas palavras frutos de uma reflexão, mas sim de maneira pré-

reflexiva, uma vez que o sistema pré-reflexivo precede o eu reflexivo, porém apesar de ainda 

não exercer a reflexão já contem normatividade suficiente que seria algo similar a uma razão 

prática. Ainda que este termo não seja totalmente apropriado é o que se pode elucidar de 

maneira hipotética. 
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Desse modo, o que fica nítido é que o “sujeito” começa a fazer sua aparição em cena, 

ou seja, vão surgindo os rudimentos de um eu reflexivo que começa a emergir, pois fica 

difícil imaginar que este tenha surgido abruptamente, mas sim com saturações sucessivas, 

onde o eu reflexivo ganhava mais e mais espaço sem nunca deixar de ser dependente 

ontologicamente do sistema pré-reflexivo. Pode-se até imaginar que a reflexão se deu em 

detrimento, pelo menos relativo, do sistema pré-reflexivo até, pode-se supor também, que 

isto ocorreu até haver uma conjunção bem equilibrada gerando a humanização. Desse modo, 

as representações que se tornavam cada vez mais arquétipos federadores devido ao processo 

já citado no capítulo primeiro. Assim, lentamente, começam a epopéia das representações, 

que é uma das principais características da consciência, ou seja, o eu reflexivo. Para ser mais 

claro o eu reflexivo atuando em comunhão com o sistema pré-reflexivo e agora podendo 

generalizar os conteúdos “concretos” da memória. Então, “entendendo” que o mundo é um e 

ele está separado do mundo fisicamente, mas não no nível de suas representações que 

espelham o que vê, ouve ou sente, parte para outro passo enorme que, aliás, pode ter ocorrido 

antes. Não há como saber, permanece, pois uma especulação razoável. Este viria a ser a 

utilização do polegar formando uma pinça com os outros dedos. Um passo fundamental, pois 

foi justamente este acontecimento que deu origem ao mundo do trabalho que se manifestará 

como uma rudimentar técnica como se verá logo abaixo. A humanização continua. 

Uma coisa tão simples aos olhos de alguém desavisado que, no entanto, faz a 

diferença entre se poder desenvolver a técnica humana ou não. Deve-se entender que não 

houve uma decisão arbitrariamente racional teleológica para o uso do polegar. Deve partir do 

pressuposto que os seres já se encaminhando em meio à disputa com outras espécies e já 

dotados de uma ampla cultura, os quase ou já sapiens, dotados de maior potencial cerebral 

foram sendo selecionados em meio ao, provavelmente, rude ecossistema africano. Deve-se 

entender o ecossistema como um ser acéfalo auto-eco-organizador que possui vida própria 

em certo sentido (MORIN 2005). 

 Ora, pode-se supor que um dos fatores que se impuseram como fator seletivo exigido 

pelo ecossistema africano deve ter sido, muito provavelmente, o uso de polegar como o 

conhecemos na atualidade, já que facilitava ou mesmo que permitia a sobrevivência, pois 

dele pode surgir, repita-se, a técnica no fabrico de utensílios de caça e o artesanato, por 

exemplo. Continuando pôde, dessa maneira, construindo objetos cada vez mais complexos e 

úteis à sobrevivência permitindo, desse modo, sua “escolha” pelo ecossistema auto-

organizador. Surge, então, o homem capaz de transformar a natureza em prol de suas 

necessidades. Esta, ao ver de quem escreve, é a principal marca que diferencia o homem dos 
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demais seres vivos e, se pode argumentar que se trata de uma primitiva técnica justamente 

calcada nas habilidades manuais. Com isso, outro passo técnico importante é dado: a 

possibilidade da sedentarização com a construção de habitações culturalmente planejadas.  

Assim, a técnica aparece como a verdadeira produtora do homem e o homem como 

verdadeiro produtor da técnica. Os dois formam uma unidualidade. Com isso, através de uma 

rigorosa seleção natural pelo ecossistema auto-organizador, o ser outrora proto-humano, vai 

se afastando cada vez mais dos outros seres vivos e se aproximando do que é atualmente, 

justamente, ressaltando o que já foi dito, pela sua capacidade de modificar a natureza 

conscientemente, ou seja, de acordo com suas necessidades. Este é um passo fundamental 

para se entender a tecnocultura e, por conseqüência, a cibercultura como será delineado nas 

páginas que seguirão abaixo neste capítulo. 

 

 

2.2 O FENÔMENO TÉCNICO NA GRÉCIA ANTIGA 

 

Mas a técnica vai realmente tomar vulto, de acordo com o legado histórico ocidental, 

na Grécia Antiga ainda envolta num forte carga mitológica dionisíaca. Assim, 

 

Consideravam-se filosoficamente legítimas nesse contexto as técnicas que 
imitavam ou se adequavam aos movimentos instituídos como naturais, porque, 

embora não se negasse que existisse outras, estas eram vistas como forte perigo, 

transgressão potencialmente destruidora da vida humana natural. Noutros termos, 

as atividades técnicas estavam sujeitas a uma limitação cultural (natural, para 

eles). Dependiam da crença em certas idéias que embora reconhecessem suas 

potencialidades de desenvolvimento, condenavam sua transformação em valor 

absoluto, em nome de uma doutrina da moderação e da sabedoria, senão temor dos 

vaticínios mitológicos (RÜDIGER, 2004, pag. 44). 

 

 É lá que, de forma marcante e paulatina, todas as espécies de saber fazer humano 

adquirem o estado de técnica tal como é concebido atualmente. Assim, há a técnica do 

costureiro, da política e, entre outras, a técnica do pensamento sistemático racional: a 

filosofia, reino do deus Apolo. Na época esta última era a técnica por excelência, pelo menos 

segundo A. Lemos (LEMOS 2007).  

Normalmente o que se lê, aliás, como foi apontado logo acima, é que os gregos 

desprezavam as demais técnicas a favor da filosofia, mas ao que parece havia mais uma 

hierarquia de técnicas dispostas axiologicamente, pois 
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Segundo eles, as atividades humanas são todas técnicas, na medida em que se 

tornam objeto de um saber e se desenvolvem através de uma correspondência 

recíproca com esse saber, a partir da idéia de natureza. O estadista e o filósofo não 

são menos técnicos do que o artesão e o camponês; o guerreiro não é 

potencialmente menos técnico do que os seres humanos em suas relações sexuais. 

As distinções não são conceituais, mas relativas ao sentido e valo. Em todas as 

práticas, a técnica é uma forma de relação consciente com o mundo, em que se 

conectam dialeticamente saber acumulado e ação progressiva (RÜDIGER, 2004, 

pag. 39). 

 

  Porém, não é de se deixar de lado que a filosofia, como técnica do pensamento, se 

desenvolve na Grécia de uma forma que talvez jamais se repita em qualquer outro período 

histórico da humanidade. E, nem é preciso restringir tanto a filosofia, basta olhar a estética da 

Grécia Antiga e se terá uma idéia aproximada do que os helenos de loira cabeleira foram 

capazes de construir. 

 É quando o ser humano, além das explicações mitológicas, onde Dionísio reinava 

soberano sobre os deuses do Olimpio, passa a buscar desenvolver um discurso mais racional 

que dê conta de conceituar abstratamente a realidade. Leia-se: apolineamente. Frise-se: 

discurso mais racional, pois a razão esteve presente no humano desde que se tornou um ser 

dotado e um eu reflexivo. Razão dotada de reflexividade, pois a razão prática como se 

afirmou acima já surge antes com o sistema pré-reflexivo. Não fora assim, jamais poderia ter 

criado uma flecha, por exemplo, e, além disso, pensar a realidade, pois o mito não exclui a 

razão, isto seria uma forma pobre de reducionismo, a não ser que se pense em forma de tipos 

ideais weberianos.  

A razão, da maneira como foi explicado acima, dava seus primeiros passos para se 

instrumentalizar e, portanto, para que a forma social começasse a ser reprimida e enfraquecer 

sua capacidade formista, pelo menos parcialmente. Uma vez que não se deve esquecer que a 

forma social atua, principalmente, a partir do sistema pré-reflexivo conduzindo 

“misteriosamente” o homem tal como uma divindade, o divino social (MAFFESOLI 2006). 

Também, não se deve olvidar que em maior ou menor grau ela está presente nas sociedades, 

mesmo as mais racionalistas, pois como está explicado no capítulo primeiro não pode haver 

nenhum tipo de raciocínio no vazio. Sempre haverá uma realidade socialmente construída 

que adentre pelos sentidos e adquire o caráter de forma social. Essa estará sempre calcada no 

sistema pré-reflexivo que lhe fornecerá a normatividade necessária para pensar e, sendo 

assim, fica notório que a ausência da forma é algo não muito provável já que atua a partir do 

sistema pré-reflexivo reconhecidamente ou não. 

Mas o pensamento racional não aconteceu abruptamente. Primeiramente vieram os 

filósofos pré-socráticos com suas teorias sobre o principio fundamental sobre o qual o mundo 
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visível estava baseado. Logo se vê tomarem emprestados aos hindus e egípcios princípios 

mitológicos (estas não poderiam ser classificados como dionisíacas ou apolíneas, pois são 

categorias de pensamento ocidental) e transformados, sem maiores preocupações, em se 

compreender os mitos de uma riqueza ímpar, em fórmulas mais racionais. Se eles fizeram 

este “empréstimo” fora, provavelmente, devido ao fato de que as mitologias citadas se 

prestavam mais com maior facilidade à racionalização do que as mitologias autóctones que 

eram narradas, principalmente, em forma de epopéias. Uma vez que aquelas tomavam o 

aspecto de tratados do que se chama hoje a base das “ciências ocultas”. Atualmente, se lê em 

inglês os Upanishades, os quatro Vedas e seus comentários, uma quase racionalização, os 

Puranas, o Mahabarata, considerado o quinto Veda, uma epopéia de onde veio o Bhagava-

Gita que é considerada a obra prima da mitologia hindu e outros mitos de caráter filosófico. 

Mas também O Livro dos Mortos egípcio que, aliás, é um livro que servia para guiar o 

egípcio pela vida com a finalidade de encontrar descanso no pós-morte. 

 Este fato acarretou uma tremenda perda da capacidade grega de produzir um discurso 

epistemologicamente o mais próximo que fosse possível do real. Diz-se possível, pois o real, 

que por si só é de difícil definição, pelo viés epistemológico adotado aqui um tanto céptico, 

pois “(...) a dúvida é um elemento estrutural do intelecto humano. Portanto, não somente é 

normal aceitar dúvidas, como também introduzi-las na progressão intelectual” (MAFFESOLI 

2005). Desse modo, do real só se pode chegar perto e isto com uma base cognitiva bem 

sólida e, reafirmando, apenas fazer apenas uma aproximação. Dar conta do que é o real seria 

uma ambição, talvez, um pouco desmedida. Daí a preferência neste escrito de ficar com o 

que é possível fenomenologicamente: a realidade dada aos olhos 

Ainda na Grécia o grande marco filosófico se deu com Sócrates que fez da filosofia 

sua profissão de vida. Um misto de racionalização das coisas humanas, portanto, discípulo de 

Apolo, com toques requintados de intuição advindas do seu conhecido Daimon 

(provavelmente seu próprio sistema pré-reflexivo) pelo qual ele ficava possuído por horas a 

fio em posição extática buscando uma solução para uma questão filosófica. Sócrates se 

iniciou “profissionalmente” na filosofia quando, segundo a tradição, visitou o Oráculo de 

Delfos e lhe foi dito pela pitonisa “Homem Conhece-te a Ti Mesmo”. Dessa maneira, a 

filosofia passou de uma investigação ontológica, ou seja, sobre o ser, para uma investigação 

psicoantropológica. Mas, como Sócrates fez pender demais a balança para o lado do logos, 

ou seja, apolíneo, que até então convivia em equilíbrio dinâmico com o mito dionisíaco e 

esse pendular parece ter sido seu pecado que lhe levaria futuramente ao cálice de cicuta. 

Assim, desafiou os deuses gregos que, inclusive, comungavam com mortais e, assim, fora 
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condenado à morte através de um cálice de cicuta, ressaltando. Seu deus, aparentemente, uma 

prole de Apolo, era abstrato demais para um povo tão sensualmente presenteísta. 

Apesar de já ter sido colocado mais acima é de bom alvitre afirmar que a mitologia 

grega era independente da egípcia e hindu e tinham uma mito-lógica bem diferente. Alguns 

pensadores modernos, inclusive, foram buscar na mitologia grega princípios para o 

conhecimento científico moderno. Que o diga S. Freud e o Complexo de Édipo retirado de 

uma tragédia que se não era um mito, pelo menos fazia parte do arcabouço literário grego. 

Ou o narcisismo que veio de um mito. E outros fatos narrados por Homero e Hesíodo (nomes 

de autores que são sistematizadores de um conjunto de obras coletivas, parecido com a Bíblia 

hebraica) que foram incorporados na ciência moderna.  

Com a sua morte, ficou seu maior discípulo, Platão, que vai filosofar em forma de 

diálogos. Ele tinha um talento tremendo para a dramaturgia, mas entendeu que a arte era uma 

forma de simulacro da Verdade (o Mundo das Idéias imutáveis em contraposição com o 

mundo do vir-a-ser mutável) e, portanto, se continuasse no caminho artístico se tornaria um 

demiurgo, dessa maneira, dedicou-se à filosofia e detratou a arte veementemente. Vê-se 

como o ocidente, filosoficamente, foi bem doutrinado por Apolo. Contudo, o interessante em 

Platão é que ele recupera boa parte da carga mitológica, muito embora a adaptando às suas 

necessidades epistemológicas e, com muita habilidade, transforma em um, discurso acessível 

aos seus contemporâneos. O mais aclamado “mito” forjado por Platão é o parábola da 

caverna que está no seu livro A República e é ímpar. Que se tenha como um descuido de 

caráter histórico o fato de Platão pensar um rei filósofo. Bom também é dizer que há duas 

leituras dos diálogos de Platão uma leiga e outra esotérica. Logo, se deve deixar claro que 

suas idéias mais místicas e geométricas ao mesmo tempo ficavam restritas ao circulo interno 

da Academia, sua escola de filosofia. É extremante raro se achar na história alguém que 

como Platão tenha conseguido um equilíbrio tão bem delineado entre o seu sistema pré-

reflexivo e o eu reflexivo componentes da sua subjetividade. Pense-se na sua projeção 

filosófica, isto é, o vir-a-ser (o eu reflexivo) e o Mundo das Idéias (seu sistema pré-

reflexivo), como uma hipótese plausível.  

Depois do grande momento grego com Platão vem uma espécie de decadência da 

filosofia como técnica do pensamento com Aristóteles, tal como quem escreve vê, pois se a 

sociedade grega até então era baseada ainda na forma social, começa cada vez mais a se 

tornar mecânica deixando, parcialmente, a organicidade social de lado. Pode-se dizer que 

uma incipiente ciência tal como se conhece hoje começava a dar seus primeiros passos na 
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Grécia e, portanto, a razão a se instrumentalizar. Aristóteles apenas expressou isso 

genialmente.  

Ele, então, vai abandonar, nas contidas proporções, a arte de pensar abstratamente e, 

também, intuitivamente, ou seja, um equilíbrio entre o sistemas pré-reflexivo e o eu 

reflexivo, investindo numa empiria classificatória que acabará contribuindo para um tipo de 

desencantamento do mundo ainda na Grécia, pois o discurso intuitivo e místico de Platão só 

será retomado por Plotino, discípulo do místico Amônio Saccas, já em pleno Império 

Romano. 

Com este filósofo o pensamento intuitivo herdado da Grécia chega a um apogeu 

nunca antes visto nas suas Enéadas. Todavia, logo vêm a Idade Média e a hegemonia do 

cristianismo que vai justamente se assenhorear do neoplatonismo e se configurar na patrística 

que se mostra como uma técnica filosófico-religiosa dirigida aos mais elevados intelectuais 

da Igreja Católica para manter coesa a elite de pensadores tendo como grande expoente o ex-

maniqueísta e agora neoplatônico Santo Agostinho. 

Nesta época Aristóteles, por um motivo desconhecido, ficou arquivado em uma 

biblioteca por um razoável tempo sendo conhecido de poucos cristãos e sendo redescoberto 

massivamente pelos sarracenos e chegando a cristandade, principalmente a Metafísica que 

tinha como título original Teologia em grego, em torno do século X quando passou a ser 

taxado de heresia nas universidades e logo cristianizado por Tomás de Aquino, o maior 

erudito da igreja à época. Assim, 

 

Essa nova compreensão de Aristóteles não criou uma teologia, como aconteceu no 

islã, mas forneceu uma abordagem do mundo e seu funcionamento que diferia do 

neoplatonismo cristão predominante. A nova perspectiva ameaçou os fundamentos 

intelectuais do cristianismo, até que Tomás de Aquino (m. 1274) criou com êxito 

um aristotelismo cristão a partir desse novo saber. Tomás fornecia uma explicação 

do cosmos, em termos aristotélicos, que era coerente e intelectualmente 

persuasiva, que fazia justiça aos dados escriturísticos do cristianismo e, ao mesmo 

tempo, não parecia derrubar o edifício agostiniano no qual a Igreja ocidental 

baseara sua teologia. A síntese tomista, exposta com todo o seu esplendor dialético 

na sua Summa thologiae, de fato desalojou o platonismo dominante, pelo menos 
por um tempo, e colocou em seu lugar uma nova teologia inspirada pelo realismo 

epistemológico e metafísico de Aristóteles e apoiado por seus argumentos e 

métodos (PETERS, 2008, pag. 288). 

 

 

2.3 A IDADE MÉDIA: A TÉCNICA COMEÇA A SENTIR NECESSIDADE DA CIÊNCIA 
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Os Padres cristãos, ao se apossarem do legado de Plotino e o cristianizar, garantem 

uma sobrevida filosófica à Grécia. Entretanto, a técnica começa a mudar. A humanidade de 

então busca maneiras de dominar a natureza para fins de sua sobrevivência. Não importa 

somente o intelecto pensante nas discussões teológicas que, aliás, envolviam uma boa dose 

de política (PETERS 2008). A população aumentava e a necessidade parece ter sido a “mãe” 

das tecnologias de então. E que se entenda, as técnicas baseadas na razão analógica geraram 

estas tecnologias, porém não com o caráter “totalitário” da tecnocultura como acontecerá 

depois.  

A caracterização de analógica para este tipo de razão se dá ao fato que o ser humano 

de então estruturava o seu sistema pré-reflexivo as expressões da natureza, além do convívio 

humano que era bastante orgânico. Desse modo, ao fazer analogias com um redemoinho na 

água de um rio, por exemplo, elaboraram o moinho movido a água, ou seja, domaram um 

motor selvagem (MORIN 2008). Mesmo assim começa o continuo e longo processo de 

enfraquecimento da forma social no que toca ao seu poder de formar as individualidades  em 

meio a uma realidade com cada vez mais exigências materiais. A forma social não 

“desapareceu”, pois é impossível fazer sumir os espaços simbólicos dado o corte da forma 

social, apenas seu papel de coesão orgânica foi paulatinamente inibido a medida que uma 

estruturação pré-reflexiva começava a ceder à razão instrumental ou projetiva no caso da 

camada pensante. 

No caso da população comum pensava a realidade a seu favor de uma maneira a 

projetar a reflexão além da organicidade com o sistema pré-reflexivo, ou seja, também se 

instrumentalizava.  Estas tecnologias, que se cientificavam, entendendo ciência aqui como 

algo ainda não totalmente sistemático de pensar teoricamente que só virá na Idade Moderna, 

mas como uma busca empírica de utilização de energias renováveis como o moinho d’água, 

como foi citado no caso da razão analógica. 

 O que se deve perceber é que a tecnocultura como um apelo a mecanicidade projetiva 

do eu reflexivo começava a se articular paulatinamente. Assim, a medida que o tempo 

avançava uma ciência empírica nascente vai se atrelando cada vez mais às técnicas ainda em 

sua rusticidade. Ainda não está montado o tripé da tecnocultura, pois não há ainda neste 

ponto uma elite capaz de perceber a sinergia da ciência, técnica e poder para fins de 

imposição de uma maneira de viver que será típica da modernidade burguesa que terá como 

um dos seus principais valores a acumulação de riquezas visando o controle da natureza em 

prol do “bem estar humano”. Entenda-se: poder político. 
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Deve ficar claro que no continuo histórico, até este ponto, não houve rupturas 

revolucionárias. O que se tem é um processo gradual onde, a medida que o ser humano vai 

sentindo necessidade de algo pede auxílio aos sentidos observando a natureza para utilizá-la 

a seu favor. Mas a ciência começava a se tornar um negócio sério já na Idade Média, muito 

embora com pouca nitidez, e logo as inovações técnicas e intelectuais se acumulariam para 

acontecer uma espécie de saturação (não revolução) daquele modo de vida gerando uma 

gradual ruptura paradigmática nas condições de pensar e intervir na realidade.  

 

 

2.4 A IDADE MODERNA E O SURGIMENTO DA TECNOCULTURA 

 

É então que no século XVI a ciência começava a despontar como instrumento 

privilegiado de controle da natureza, pois o empirismo tomara grande impulso desde a Idade 

Média. É a época do mercantilismo onde a fortuna era feita mais pelo parasitismo às ditas 

semi-civilizações, a exemplo da África e Índia e, posteriormente, da América Latina, pois 

todas estas possuíam algo de interesse comercial para a Europa. Já existiam Estados 

centralizados é bom que se diga, como Portugal e Espanha após a expulsão dos sarracenos e 

assimilação dos que ficaram conhecidos como mouriscos (PETERS 2008).  

Diversas inovações científicas vieram a ser feitas, quase sempre cumulativamente. 

Por exemplo: a pólvora que veio da China, as caravelas mais sofisticadas que permitiam uma 

maior mobilidade marítima, o astrolábio, o começo de procedimentos fabris baseados em 

teares manuais, antes baseados no artesanato e muitos outros. É a partir daí que começa 

verdadeiramente o processo de desencantamento do mundo que teve seus primeiros ensaios 

com Aristóteles na Grécia Antiga, ou seja, a imagem metafísica do mundo começa a ruir de 

uma vez e, ao que parece, para sempre.  

É quando a sociedade, entendendo-a como seres humanos que desequilibram de 

maneira notável seus sistemas pré-reflexivos a favor do eu reflexivo através da projeção do 

último ocasionando um “descolamento” de sua base pré-reflexiva. Assim a forma social ou 

as formas social, pois depende do recorte dado, perde mais ainda o seu apelo formista e as 

individualidades acabam por descambar, cada vez mais, para um artificialismo racionalista 

como modo de coesão mecânica da sociedade. Isto, é bom que se diga, ocorreu 

principalmente nos altos estratos sociais que ou foram socializados num meio que os 

estruturou a favor deste modo de ser ou os perceberam o poder do eu reflexivo que poderia se 

isolar relativamente, para próprio benefício, do nós pré-reflexivo. 
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O problema da ordem social perfeita começa a ser colocado em questão dado que os 

quase Estados se contorciam em guerras intestinas. Os primeiros passos para que um Estado 

nacional comece a se delinear no horizonte da existência humana (isto em nível de toda 

Europa, pois na Península Ibérica já era) é colocado como algo a ser pensado seriamente 

pelos filósofos. Todavia, se deve ter em mente que era uma ordem manufaturada 

racionalmente e, desse modo, sem a necessária organicidade. Uma ordem social criada por 

intelectuais que teve seu grande pioneiro teórico em T. Hobbes. Na sua obra  O Leviatã ele 

propunha a alienação da liberdade pessoal em prol de um ente impessoal que retirasse o ser 

humano do estado de natureza que era visto como pernicioso pelos intelectuais que sempre se 

dispuseram a conduzir “a ignorância do populacho” à “vida culta”. Assim, 

 

Hobbes entendia que um mundo em fluxo era natural e que a ordem devia ser 

criada para restringir o que era natural. A sociedade não é mais um reflexo 

transcendentalmente articulado de algo predefinido, externo e para além de si 

mesma que ordena  a existência hierarquicamente. É agora uma entidade nominal 

ordenada pelo Estado soberano, que é seu próprio representante articulado... 
[Quarenta anos após a morte da rainha Elizabeth] a ordem começava a ser 

entendida não como natural, mas como artificial, criada pelo homem e 

manifestamente política e social. A ordem deve se destinar a restringir o que 

parecia onipresente [isto é, o fluxo]. A ordem tornou-se uma questão de poder e o 

poder uma questão de vontade, força, cálculo. Fundamentalmente para toda a 

reconceitualização da idéia de sociedade foi a crença de que a comunidade, como a 

ordem, foi uma criação humana. (COLLINS APUD BAUMAN, 1999, pag. 13).   

 

 

 A razão pura não é uma vilã, torna-se a afirmar, mas precisa estar equilibrada, coesa 

com o sistema pré-reflexivo de onde a forma social “conduz” os seres humanos de uma 

maneira coordenada, orgânica, mas não contratada ao extremo. Apesar deste “movimento” 

anti-formista, repete-se que a forma social entranhada nos sistemas pré-reflexivos nunca está 

ausente em sociedades, apenas exerce um papel maior ou menos nestas, dada o 

prevalecimento do eu reflexivo ou não.  

Nesta época que se está a descrever há toda uma conjuntura que tende para uma 

racionalização projetiva da vida humana. Como foi visto acima na filosofia política também 

ocorre na filosofia mais especulativa num movimento sinérgico. Isto acontece justamente 

com o filósofo inglês Francis Bacon no seu livro Novo Organum que  

 

(...) propõe-se de maneira revolucionária que a filosofia das artes mecânicas se 

ponha em situação hegemônica perante as demais. Desde então, começa uma 
crescente e hoje, consolidada identificação da técnica com a máquina. Entender 

porque ocorreu assim não é difícil, lembrando que não se está, nessa altura, em 

meio apenas à época do auge do capitalismo comercial (mercantilismo): vive-se 

também na época de Galileu (RÜDIGER, 2004, pag. 48) 
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Mais ainda, nesse livro, este notável homem de letras indicava que o ser humano 

deveria se desfazer dos ídolos que permearam o imaginário social de então e adotar uma 

atitude puramente racional em busca do controle da natureza, ainda que fosse  “para a glória 

de Deus”. É de bom alvitre fazer justiça a Bacon que afirmou que se doma a natureza lhe 

obedecendo, mas parece que esta colocação importante foi olvidada pelos seus leitores e o 

que se viu foi o controle instrumental da natureza. Para se ir além, o filósofo em comento 

então, inaugurou o método indutivo de pesquisa científica. Suas intenções eram no todo 

coerentes com a época. Não se deve, assim, atribuir a esse intelectual uma responsabilidade 

do que veio a ocorrer depois, uma vez que não lhe cabe, pois todo homem genial nada mais 

faz do que captar pré-reflexivamente o Zeigeist (Espírito do Tempo), e exprimi-lo 

reflexivamente. Porém, se deve frisar que nenhum conhecimento quando aproveitável 

pragmaticamente fica na neutralidade. Logo as elites que começavam a se aburguesar e 

despontavam como dominantes perceberam a alavanca que este novo modo de olhar a 

realidade traria a seu favor tanto economicamente como politicamente. 

Mas faltava ao método indutivo seu complemento. Este veio com o filósofo francês 

René Descartes que apregoava a dedução e a dúvida metódica. Deve-se pesar que a dúvida 

metódica nada tinha de relativismo, mas era um meio de se chegar a uma certeza indubitável 

“penso, logo sou”. Daí em diante foi uma questão de saber “unir os dois procedimentos”, 

quase que imperceptivelmente, para o desenvolvimento científico progressivo. Nesse 

momento, a razão instrumental vai tomando lugar da razão analógica, mais orgânica, própria 

da época anterior. Surge uma maneira, apesar de apolínea de conceber a realidade destoava 

do deus que pregava a harmonia em termos do belo. 

Deve-se fazer um parêntese, pois a razão instrumental, projetiva planeja 

racionalmente um fato do começo ao fim, porém devido aos efeitos perversos que poderiam 

ser mais bem descrito como heterotelia, em muitos casos, senão em quase todos, há um 

desvio em relação ao planejado.  Para exemplificar: 

 

Houve a tarefa de aumentar as colheitas agrícolas – cumpridas graças aos nitratos. 

E houve a tarefa de estabilizar o fornecimento de água – cumprida graças ao 
estancamento dos rios por meio das represas. Depois veio a tarefa de purificar os 

reservatórios de água envenenados pelos despejos de nitratos não absorvidos – 

cumprida graças à aplicação de fosfatos em estações especialmente construídas 

para o processamento de águas servidas. Depois veio a tarefa de destruir as algas 

tóxicas que proliferam em reservatórios ricos em compostos fosfatados. 

(BAUMAN, 1999, pag. 21). 
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É bom se entender que o fenômeno da heterotelia no meio social, é justamente o que 

causa a impossibilidade de se controlar em sua totalidade racionalmente qualquer sociedade 

que seja. Sempre haverá os efeitos perversos, consequências impremeditadas da ação, efeito 

agregado ou a heterotelia, conceito que se prefere aqui. 

Com a razão instrumental se implanta, como foi visto, paulatinamente, pois foi sendo 

retrabalhado filosoficamente com o passar dos anos, o contrato racional mecânico 

individualista próprio da modernidade e tão caro ao Iluminismo (movimento filosófico que 

fez o homem, notadamente o intelectual, se artificializar de uma forma talvez nunca dantes 

conhecida). Ou seja, o Deus da Idade Média cedeu, em parte, sua majestade para a Razão. 

Assim, 

 

A filosofia não pode senão ser um poder legislativo; é tarefa da boa filosofia, da 

correta metafísica, servir aos homens que pendem ‘que o conhecimento que diz 

respeito a todos os homens transcenda o senso comum’. ‘A razão não pode 

permitir que o nosso conhecimento permaneça num estado desconexo e exaltado, 

exige que a soma de nossas cognições constitua um sistema. ‘O tipo de 
conhecimento que nossas cognições pode de fato transcender o senso comum, 

constituídos de meras opiniões e crenças (opinião: juízo insuficientemente tanto 

subjetiva quanto objetivamente; crença: o tipo mais pérfido de juízo, ‘reconhecido 

como objetivamente insuficiente’ mas subjetivamente aceito como convincente), 

só pode e deve ‘ser revelado aos filósofos’. Ao realizar essa tarefa, a metafísica 

seria ‘a perfeição da cultura da razão humana’, elevando essa razão do estado 

bruto e desordenado em que é naturalmente dada ao nível de sistema ordenado. A 

metafísica é invocada para cultivar a perfeição harmoniosa do pensamento 

(BAUMAN, 1999, pag. 30). 

 

A ciência, na esteira do Iluminismo, como disciplina no seu nascimento e, talvez 

pode-se dizer devido a uma heterotelia, vai cada vez mais compartimentalizar os seus objetos  

dando lugar a uma fragmentação dos saberes e, por conseguinte, os objetos científicos serão 

objetos amputados em sua natureza em relação ao todo (MORIN 2008). Logo, como 

consequência, a consciência do homem vivendo em sociedade será de certa forma algo 

unidimensional. O eu reflexivo vai ganhando mais autonomia, muito embora dentro dos 

limites do possível, pois não há como alhear-se totalmente de seu sistema pré-reflexivo que 

lhe serve de infra-estrutura e, geralmente, é quem comanda sub-repticiamente, como ficou 

claro no primeiro capítulo. Basicamente o que geralmente ocorre é um não reconhecimento e 

em muitos casos é a própria normatividade do sistema pré-reflexivo que está bastante 

artificializada. Isto ocorre muito no caso dos intelectuais, mas também em certos locais de 

socialização. Ainda assim se sente que se esta sendo guiado com maior ou menor intensidade 

dependendo da época e isto acontece pelo pode formante da forma social em suas diversas 
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modulações. Tem-se por vezes que seria o divino, aliás, o divino social (MAFFESOLI 2006), 

volta-se a repetir, seria a melhor descrição.  

Desse modo, só se consegue ver pedaços da realidade isolados uns dos outros. Isso 

acarreta um grande prejuízo ao desenvolvimento moderno, pois apesar das ações serem 

pensadas racionalmente sempre se dava a heterotelia, uma vez que não se conseguia ver o 

todo e as partes ao mesmo tempo. Além de uma irresponsabilidade em relação a 

fragmentação dos saberes que se começou a perceber mais fortemente em pleno século XX 

(MORIN 2008).  

 A ciência a partir de então precisa cada vez mais da técnica e a técnica exige a 

ciência por sua vez (LEMOS 2007).  Ao que parece há, de certa forma um casamento não 

arranjado, mas que vai ser muito bem acolhido quando gerar sua prole. Assim, de uma 

maneira não extremamente concatenada, começa a se articular, agora vigorosamente, a 

tecnocultura moderna, como um tipo de vida social que passará a ensejar variada gama de 

fenômenos na modernidade.  

Contudo, se deve colocar que a tecnocultura se afirmará de vez no cenário social 

moderno com a união entre ciência, técnica e o poder. Tanto político como econômico que 

lhe serve de base. Naturalmente que esta conjunção não se deu de modo planejado, mas o que 

se pode imaginar é que uma vez percebido o potencial desta conjunção passou-se a alimentá-

lo para determinado fim ansiado pela elite burguesa que ascendia ao poder à época. 

Todavia, não só isto, pois a tecnocultura vai mais além e permite ao poder ascendente 

que se configura como Estado nacional promover e controlar a assepsia social. Assim,   

 

(...) ele ‘tentou reduzir ou eliminar todas lealdades e divisões dentro do país que 
pudessem se colocar no caminho da unidade nacional’. Os Estados nacionais 

promovem o ‘nativismo’ e constroem seus súditos. Eles louvam e impõe a 

homogeneidade étnica, religiosa, linguística e cultural. Desenvolvem uma 

propaganda incessante de atitudes coletivas, Constroem memórias históricas 

conjuntas e fazem o máximo  para desacreditar ou suprimir teimosas lembranças 

que não podem ser comprimidas dentro da tradição coletiva – agora redefinida, 

nos termos quase legais próprios do Estado, como ‘nossa herança comum’. 

Pregam o senso de missão comum, de destino comum. Alimentam ou pelo menos 

dão apoio tácito à animosidade para todos que se colocam de fora da sagrada 

união. Em outras palavras, os Estados nacionais promovem a uniformidade. O 

nacionalismo é uma religião da amizade e o Estado nacional é a igreja que força o 
rebanho em perspectiva a praticar o culto (BAUMAN, 1999, pag. 74).   

 

Com isso, fica bem nítido que há toda uma sinergia entre ciência, técnica e engenharia 

social que se articulou paulatinamente. Desse modo, se adentra um pouco mais neste 

fenômeno que é a tecnocultura moderna e que por fim, se fosse o escopo deste trabalho, irá 
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desaguar no Holocausto nazista e mais contemporaneamente nos modernos laboratórios de 

P&D com seus alimentos transgênicos e suas consequências desconhecidas para a saúde 

humana (CASTELLS 1999).  

A tecnocultura entendida como esta conjunção de ciência, técnica e poder vai então 

delinear os contornos de boa parte da vida do ser humano moderno pelo viés do avanço 

tecnológico que, é bom que fique claro, nasce da união da técnica com a ciência moderna. 

Para ficar mais claro, há de se ter em mente que a ciência alimentava a técnica e a 

técnica a ciência, se tornando assim um anel recursivo onde o “objetivo” era domar a 

natureza e extrair dela o que fosse possível, uma bandeira da modernidade nascente. 

Heidegger via neste acontecimento uma das grandes causas dos dissabores vividos pelos 

seres humanos no século XX (LEMOS 2007). Nesta lógica o poder estatal entra como 

impulsionador e projetista do por vir, característica básica da modernidade. 

A idéia era o progresso, uma bandeira que os Estados nacionais europeus ostentaram 

pela modernidade, principalmente, a partir do século XIX, já surge incipiente desde a 

configuração da modernidade. E deveras foi o que aconteceu. Todavia, se deve compreender 

que não havia um plano bem nítido com o fim de destruição sistemática do ecossistema. O 

que aconteceu foram diversos resultados de vários interesses poderosos que se somaram e 

acabaram gerando um tipo de civilização condicionada em boa parte pela destrutiva 

tecnocultura, pois não se pode chegar à extremos com uma generalização apressada. O que se 

buscava na luta desenfreada entre as potências, desde sua unificação, era a supremacia em 

todos os aspectos possíveis, daí desaguar em uma heterotelia novamente. Pelo menos em 

muitos casos 

Dentro do que foi dito da manufatura surge, com um termo um tanto inadequado, a 

Revolução Industrial (a total afirmação da tecnocultura), primeiramente inglesa, que se espalhou 

rapidamente por quase toda Europa. As máquinas, frutos dessa “revolução”, ao invés de 

promover o conforto humano tal como se previa, passaram a escravizá-lo. Porém, que se 

entenda: os estratos sociais privilegiados aproveitavam o sobre-trabalho operariado na exploração 

das forças naturais e, nesse contexto, o que se vê é a destruição paulatina dos ecossistemas 

juntamente com a degradação física e moral dos trabalhadores. A exploração chegou a um ponto 

tão expressivo que o Estado inglês editou as suas Leis Fabris com o intento de proteger a elite 

burguesa de si mesma (MARX 2003) , ou seja, da super exploração dos estratos mais baixos da 

sociedade, pois ameaçava simplesmente dizimar a força de trabalho e, assim, ameaçar a indústria 

de uma maneira séria o que de modo algum os Estados nacionais desejavam. Percebe-se a 

complexidade da tecnocultura com seus “freios e contrapesos” em seu eixo triplo: ciência, 
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técnica e poder. No mais, não se pode atribuir ganância burguesa simplesmente a tecnocultura, 

pois a história é prodiga desde a mais remota antiguidade em mostrar até que ponto chega a 

brutalidade do homem vivendo em sociedade já que fora desta não seria homem. 

Tudo isso está embasado no que foi dito acima, ou seja, a tecnocultura se espalhava na 

modernidade principalmente através da tecnologia foi colocada de lado pelos intelectuais 

humanísticos que tinham alguma capacidade de antever as consequências do que se desenrolava 

no cenário social, mas que legislavam filosoficamente junto aos poderosos a favor do Estado Uno 

(BAUMAN 2010) e, por isso mesmo, se perdeu o controle sobre sua expansão desenfreada, 

principalmente com fins de adquirir poder econômico e, desse modo, por vias transversas, o 

poder político também. Ressaltando esta relação não é tão simples como se pode imaginar lendo 

estas linhas. O poder econômico não se espelha no político como se é induzido a crer pelo 

materialismo histórico. Há muito mais em jogo como, por exemplo, ter seus valores como os 

mais “corretos” pela sociedade como um todo. Um ponto que não deixa de ser controverso, pois 

geralmente se pensa que quem está no poder maquina uma ideologia reflexivamente para 

enganar a população. Ora, geralmente este não é o caso, mas pode ser. O que, normalmente, 

acontece é que quem é socializado em um meio e, portanto, estruturado pré-reflexivamente 

expressa reflexivamente o que lhe parece ser melhor para si e por outras vias para os estratos 

menos privilegiados. Muitas vezes com caráter de, praticamente, uma esmola generosa. 

Até mesmo um intelectual humanístico como K. Marx que estava totalmente voltado em 

suas forças intelectuais para os estratos menos privilegiados sucumbiu a tecnocultura. No seu 

entender o artefato fabril se fosse colocado num modo de produção socialista seria uma forma de 

libertação do ser humano da escravidão do trabalho assalariado. Esta era a idealização, mas se 

sabe o que ocorreu na ex-URSS e demais países socialistas, uma heterotelia: mais de 100 milhões 

de homens mortos para “emancipar o ser humano” contando todas as revoluções e, 

posteriormente, os campos de concentração para os insatisfeitos com a repressão que grassava. 

 

 

2.5 CIBERCULTURA E A FORMA SOCIAL 

 

Isso vai continuar até o aparecimento das mídias clássicas precursoras do ciberespaço 

que surgiram continuamente a partir do final do século XIX e o começo século XX. Primeiro 

foi a imprensa, o telégrafo, o rádio e logo a televisão. Deve-se fazer um parêntese na 

explicação sobre essas mídias que, afinal, eram tecnologias de comunicação e, portanto, 

artefatos técnicos.  
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A impressa e, posteriormente, o rádio e a televisão eram uma forma de comunicação 

de massa que tinham universalidade, mas em contrapartida eram fechadas semanticamente, 

pois operavam no sentido um-todos, ou seja, havia um transmissor e vários receptores que só 

tinham acesso a um sentido do que era exposto. Assim, 

 

As mídias de massas: imprensa, rádio, cinema, televisão, ao menos em sua 

configuração clássica, dão continuidade a linhagem cultural do universal 

totalizante iniciado com a escrita. Uma vez que a mensagem midiática será lida, 

ouvida, vista por milhares ou milhões de pessoas dispersas, ela e composta de 

forma a encontrar o ‘denominador comum’ mental de seus destinatários. Ela visa 

os receptores no mínimo de sua capacidade interpretativa (...) Circulando em um 

espaço privado de interação, a mensagem midiática não pode explorar o contexto 

particular no qual o destinatário evolui, e negligencia sua singularidade, seus links 

pessoais, sua microcultura, sua situação específica em um momento dado. É este 

dispositivo ao mesmo tempo muito redutor e conquistador que fabrica o ‘público’ 

indiferenciado das mídias de massa. Por vocação, as mídias contemporâneas, ao se 
reduzirem à atração emocional e cognitiva mais ‘universal’, ‘totalizam’. Também 

é o caso, de forma muito mais violenta, da propaganda do partido único dos 

totalitarismos no século XX: fascismo, nazismo, stalinismo (LÉVY, 1999, pag. 

116) 

 

Como ficou claro não havia interatividade maior que aceitar ou não o que estava 

escrito ou apertar alguns botões. Com isso, estava garantido o monopólio das elites na 

produção sistemática da elaboração das visões de mundo partindo de sua ótica. 

Contudo, o Boom da década de 70, ou seja, a “Revolução Informacional” 

(CASTELLS 1999), do século passado foi apropriada pelos jovens californianos como 

movimento contracultural que questionava o poder centralizado dos mainframes, 

instrumentos de controle e assepsia social onde ciência e poder andavam bem próximos, algo 

ainda tecnocultural. Parece que a idéia constante por toda modernidade de eliminar as 

diferenças era o projeto político (BAUMAN 1998), pois quanto maior a homogeneidade 

social melhor e mais fácil o controle, pois se a potência (população) é orgânica, mas o poder 

(elites políticas) é mecânico e, ao que parece, continuará assim (MAFFESOLLI 2006). 

Quanto a anulação das diferenças, pode-se dizer que começa a se delinear seu fim na história 

atual dando lugar à heterogeneidade, pois 

 

Quanto mais o novo universal se concretiza ou se atualiza, menos ele é totalizável. 

Ficamos tentados a dizer que se trata finalmente do verdadeiro universal, porque 

não se confunde mais com uma dilação do local nem com a exportação forçada 
dos produtos de uma cultura em partícula. Anarquia? Desordem? Não. Essas 

palavras apenas refletem a nostalgia do fechamento. Aceitar a perda de uma 

determinada forma de domínio significa criar uma chance pára reencontrar o real. 

O ciberespaço não desordenado exprime a diversidade do humano. Talvez 

cheguemos à conclusão de que será preciso inventar os mapas e instrumentos de 

navegação para esse novo oceano. Mas não é necessário congelar, estruturar a 
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priori, cimentar uma paisagem que por natureza é fluida e variada: uma vontade 

excessiva de domínio não pode ter poder durável no ciberespaço. As tentativas de 

fechamento tornam-se praticamente impossíveis ou muito claramente abusivas  

(LÉVY, 1999, pag. 120). 

 

 

Tendo-se em mente que o que P. Lévy indica acima é o uso não instrumental do 

ciberespaço, pois este se presta muito bem ao modelo um-todos apesar disto ser feito. Basta 

que se vejam sites que são uma espécie de revista eletrônica. Pode-se viajar nos links, mas 

não interferir nos conteúdos. No máximo deixar um comentário sobre uma notícia. O que 

Lévy quer chamar a atenção é o uso que se pode fazer no caso, por exemplo, de se fazer um 

download de uma música trabalhá-la e devolvê-la ao ciberespaço através do recurso do 

upload. Com isto, o ciberespaço se torna uma inteligência coletiva (LÉVY 1999), embora 

anárquica, dionisíaca.  

Do que foi exposto pode se compreender que, devido, mais uma vez, a uma 

heterotelia, uma lógica de controle racional mecânico da natureza e, posteriormente do 

homem, passando por fechamento semântico à abertura de significados, começará a nascer a 

cibercultura. Entendendo bem que a cibercultura não é o artefato tecnológico, mas sim uma 

cultura altamente orgânica capaz de oferecer uma alta capacidade de coesão social sem o 

apelo político. Conceituando melhor a cibercultura, ela seria a apropriação dionisíaca do 

artefato tecnocultural para, mas não somente, uso das pessoas. Mas, que também não se deve 

idealizá-la e pensar que será a redenção da humanidade. Ainda assim, é preciso frisar, que a 

tecnocultura não “desapareceu”, mas que se desarticula lentamente na atualidade e gera tanta 

instabilidade social, pois ela faz parte da vida de muitas pessoas, ou melhor, de indivíduos, 

ideais tipicamente entendidos e muito provavelmente não será desarticulada, e de maneira 

alguma anulada, pelo menos é o que se percebe na atualidade. Não se deve olvidar que há 

diferenças marcantes no campo semântico entre os tipos citados: pessoa e indivíduo como 

ficou claro no primeiro capítulo e que ambos coexistem num espaço social conflitual. 

O que advém da cibercultura, é que pode ser apropriado por diversos grupos sociais 

ou pessoas de maneira particular, pois a forma social dá os contornos gerais, mas não inibe a 

individualidade apenas modifica essa, formando-a qualitativamente. A forma social abre 

portas, mas também fecha portas (LEMOS 2007).  

Citando um exemplo contraditorial, que é a tônica básica da vida em sociedade, pode-

se ver como os financistas se apropriam das novas tecnologias para aumentar seus lucros de 

uma maneira nunca antes imaginada através da especulação em mercados financeiros e por 
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outro lado os hackers lutam pelo acesso livre a toda informação para todos, enquanto o 

cracker já tem outra atitude, destrutiva se diria. Deve-se diferenciar os dois com clareza pois, 

 

Hackers são outsiders da informática que, através de um comportamento lúdico e 

criativo, tomam os computadores não como uma simples ferramenta de cálculo, 

mas como um media de comunicação. Mais ainda, utilizam as ferramentas da 

informática e da telemática como armas, contra o que identificam como sendo a 

ameaça do controle e do poder sobre a informação e conseqüentemente sobre a 
sociedade (...) sendo o hacking uma prática (tecnológica e astuciosa) contra a 

sociedade tecnocrática. (...) O computador é a porta de entrada para a tribo, onde 

encontros físicos não são indispensáveis. Podendo entrar em contato com o outro 

através de redes telemáticas, os hackers utilizam o computador como forma de 

comunhão. Mais ainda, a comunicação, livre de constrangimento físicos, 

econômicos ou sociais, é uma comunicação baseada em interesses comuns, 

caracterizando o que alguns autores chamam de comunidades virtuais, como 

vimos. Assim sendo, o lugar de socialização é o próprio ciberespaço, podendo 

também ser festas e encontros os mais diversos (...). Nesses encontros, 

compartilha-se um conjunto de perícias técnicas, conquistas, códigos, software, 

jogos e contra-senhas (LEMOS, 2007, pag. 215-216) 

 

Já os crackers 

 

(...) encarnam, com força, o segundo termo da expressão cyberpunk. Eles nsão 

aqueles que ’quebram’ (to crack) tudo está na fronteira cibernética. São a versão 

negra dos hackers, sendo por isso rejeitados por estes últimos. Aqui, a atitude punk 

hardcore penetra de forma radical, violenta e anárquica no reino asséptico da 

tecnologia. Os crackers penetram nos sistemas com o intuito de apagar e roubar 

informações, inserir poderosos e destrutivos vírus. O objetivo é destruir a 

sociedade da informática e sabotar, ao máximo, os grandes sistemas de 

computadores ou apenas roubar e ganhar muito dinheiro. Neste sentido, os 

crackers são o pesadelo do atual e-business, um fenômeno planetário que já vem 
mostrando suas garras como no vírus I Love You, que destruiu sistemas e paralisou 

empresas em todo o mundo, nos roubos dentro de empresas, ou na simples 

sabotagem de sites, fruto de espionagem industrial de ponta (LEMOS, 2007, pag. 

219). 

 

Portanto, fica claro que há muitos caminhos em meio as cibertecnologias. É preciso 

escolher um de boa tipicidade para caracterizar o melhor possível essa cultura nascente que é 

a cibercultura dotada de alta carga dionisíaca. Nessa ótica, se seguirá a visão do 

reencantamento do mundo através da cibersociabilidade (LEMOS 2007), onde o artefato 

tecnológico de cunho mercantilista é apropriado pelas pessoas que lhe dão um uso diferente 

do que fora racionalmente planejado (heterotelia). Aliás, como já ficou claro acima. 

Um uso extremamente lúdico, muito embora, pelos que possuam poder econômico 

para fazê-lo. Também, não se deve olvidar que a tecnologia não é boa nem má e muito 

menos neutra (LÉVY 1999). Um oximoro como, geralmente, se pode repetir, é a vida em 

sociedade. E, também, que o capital financeiro tem suas benesses, e muitas, neste tipo de 

coesão social que permite a cibercultura. 
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Após séculos de racionalismo individualista, o contrato racional mecânico, a sociedade 

global começa a despertar para uma nova maneira de conviver: o tribalismo baseado na 

empatia (MAFFESOLI, 2006). Esta se baseia mais nos sentimentos do que na razão, contudo, 

sem anulá-la. Todavia, frise-se que não se pode idealizar este fenômeno. Não é a redenção 

humana, é bom que se diga, pois sempre haverá desequilíbrios. Sonhar com uma sociedade 

sem estes seria cair em um sonho utópico. Não há lugar para este tipo de pensamento aqui.  

A empatia, então, seria uma como sentir o que o outro está sentindo e, assim, ter uma 

possibilidade de ampliar vivência em termos de volume existencial, principalmente através das 

tribos, ou seja, agrupamentos sociais que compartilham valores, sentimentos, ideologias, etc. 

semelhantes, porém se mantém numa harmonia conflitual (MAFFESOLI 2006), pois o ódio e a 

cobiça, por exemplo, não estão descartados deste tipo de relacionamento. Até se 

complementam. Normalmente relacionamentos assépticos acabam por não gerar nenhum 

vinculo afetivo. Trata-se mesmo de um novo tipo de ética que se esboça na atualidade 

(MAFFESOLI 2006). Com isso, há um grande desejo de se tornar um nós fusional ou 

confusional, para ser mais exato, que é a tônica do sistema pré-reflexivo quando se impõe 

diante do eu reflexivo. Característica, de maneira generalizada, de todas as sociedades que 

foram mais baseadas na forma social. 

 Assim, busca se viver não mais como um indivíduo funcional mecânico, mas como 

pessoas, capazes de diversas identificações através de “sinceridades sucessivas”, no caso de 

uma mesma relação, ou de várias personas (máscaras do teatro romano onde um mesmo ator 

representava mais de um personagem) no caso de múltiplas interações tribais, ou seja, 

identificações. Essas identificações são momentos fugidios, presenteístas onde a pessoa 

representa determinado papel numa cena sócio-teatral e, logo após, volta para a massa 

indefinida. Logo se vê que a uma perca na capacidade individual de ter uma constância em seu 

ser. 

Dentro desse aspecto o ciberespaço como “lugar” privilegiado de expressão da 

cibercultura e do mundo um tanto caótico de Dionísio. A atitude cibercultural não está restrita 

somente a rede, pois é um fator de coesão social orgânico, mas se expande pela existência 

cotidiana influenciando o comportamento das pessoas em diversos aspectos de suas 

existências, mas produzindo coesão orgânica entre pessoas. Ela é um dos fatores que servirá de 

base para esse novo tipo de relacionamento humano, definitivamente mais complexo, o 

empático, que envolve num equilíbrio complexo o amor e ao mesmo tempo a guerra, senão 

outros ainda mais difíceis de descrever e de cunho mais particularizado quanto a determinados 

relacionamentos. 



62 

 

Ainda assim, se fala em “reencantamento do mundo através da hipertecnologização” e 

recuperação das antigas tradições que são apropriadas na forma de pastiche, não mais como 

paródia, como fora o caso até bem pouco tempo. Parece haver uma força que promove a volta 

ao passado no âmbito  principalmente estético. Trata-se do pós-modernismo. Para ficar nítido 

ao leitor aqui se diferencia pós-modernismo de pós-modernidade, pois como ficou claro no 

primeiro capítulo quem está escrevendo não vê o momento atual como uma pós-modernidade, 

mas sim como uma crise da modernidade e pode bem, ser que após esta crise a pós-

modernidade se imponha. Já o pós-modernismo estaria ligado mais a uma maneira, voltado 

para estética, de elaborar os artefatos culturais. 

Este movimento estético gera uma compulsão de repetir o mesmo, típico do sistema 

pré-reflexivo, tal como se vê no cinema que repetem o mesmo esquema cinematográfico 

indefinidamente com o mesmo personagem heróico mudando, apenas, os atores. Nisto há 

traços de riqueza cultural e a mesmo tempo de falta de criatividade, principalmente, devido ao 

extremo apelo mercantil da cultura que se aproveita de um relativismo que foge as peias do 

bom senso. 

As pessoas, quando o ciberespaço foi popularizado, sem dúvidas com interesses 

mercantis e tecnoculturais, como indicado acima, passaram a se relacionar via CC (computador 

conectado). Desse modo, oculto ou não por trás de um nick num chat muitos vão vivenciar a 

experiência da ubiguidade, isto é, o desejo de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E com 

uma nota que deve ser esclarecida: o ciberespaço vai ser, de certa forma, um meio de expansão 

da consciência, pois através dele a pessoa vai estar potencialmente presente em toda face do 

globo, naturalmente que o corpo estará em um lugar circunscrito em um local até mesmo nas 

experiências de realidade virtual na qual se sente a própria desmaterialização e migração para 

dentro da tela do computador (LÉVY, 1999). Daí alguns autores, a exemplo de E. Felinto em 

seu livro As Religiões das Máquinas indicarem a cibercultura ou tecnocultura, sequer há um 

delineamento semântico firme aos termos que se confundem caleidoscopicamente, como uma 

nova forma de espiritualidade New Age. Desse modo,  

 

Tecnologias do espírito, ciência cognitiva, psicoterapia e meios de comunicação se 

dão as mãos e tentam criar uma religião sincrética que pretende fundir e confundir 

representação e expressão em um messianismo comunicativo. Fenômeno 

surpreendente, porque nem a representação nem a expressão permitiriam fundar uma 

nova teologia. Aqui, pelo contrário o deus-homem-máquina representado, 

construído, é o mesmo que se exprime no e pelo universo (SFEZ Apud FELINTO, 
2005, pag. 27). 
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o que não é de todo improvável, mas  parece deveras exagerado e alarmista. Contudo, 

precisaria de um estudo direcionado para maiores conclusões sobre tal assunto o que foge ao 

escopo deste trabalho.  

Entretanto, se deve restringir mais ainda essa noosfera telemática (LEMOS 2007), 

como se pode chamar o ciberespaço. Para a noção de noosfera como sistema de idéias tal 

qual é proposto por E. Morin é necessário delinear, pelo menos brevemente, seus contornos, 

pois a rede interligada é justamente o que o autor por último citado quer dizer com esta 

noção, ou seja, 

 

A noosfera, meio condutor e mensageiro do espírito humano, põe-nos em 

comunicação com o mundo, ao mesmo tempo em que ser de tela entre nós e o 

mundo. Abre a cultura humana ao mundo enquanto o encerra na sua nebulosa. 

Extremamente diversa de uma sociedade para outra, encadeia todas sociedades. A 

noosfera é uma duplicação transformadora e transfiguradora do real que recobre o 

real e parece se confundir com ele. A noosfera envolve os seres humanos ao 

mesmo tempo em que faz parte dele. Sem ela, nada do que é humano ao mesmo 

tempo poderia realizar-se. Mesmo sendo dependente dos espíritos humanos e de 

uma cultura, emerge de maneira autônoma na e por essa dependência. Com seus 

saberes, mitos, crenças idéias, a noosfera participa de modo reflexivo do circuito 

auto-organizador da sociedade e do indivíduo. Não se trata de um escapamento de 
fumaça, mas de um fervilhar de potências espirituais. As entidades da noosfera 

reproduzem-se nos espíritos através da educação e propagam-se por meio de 

proselitismo. Os gênios, deuses idéias-força, mantêm com os humanos relações de 

simbiose, de parasitismo, de exploração mútua. Os deuses e, em nossas 

sociedades, as idéias podem dispor de formidável poder (MORIN, 2007, pag. 44-

45). 

 

A noosfera, portanto, explicada acima e transferida para os propósitos deste trabalho 

por A. Lemos se tornando telemática através da rede de computadores, talvez se torne mais 

emblemática e impressionante do que as palavras de E. Morin, pois é nela que muitos estão 

vivendo em simbiose com seres telemáticos. Além do que se pode apontar que a recusividade 

entre a realidade física e a noosfera telemática é um fator de aumento da complexidade, pois 

com os constantes downloads retrabalhados e feitos o upload esta noosfera sui generis 

adquire uma maneira própria de auto-organização onde o caos se organiza para novamente se 

desorganizar num caos maior e assim por diante. 

Os sites, um dos aspectos da noosfera telemática se mostra, a empatia e as diversas 

identificações das pessoas podem ser vividas em uma única vida, já que não há outras e, 

quanto maior a quantidade de vidas que se tem, mais rico existencialmente eles se tornam. 

Que se pese se seria ou não algo superficial, pois os seus relacionamentos se tornam, em 

muitos casos, muito menos densos, mas de maior quantidade. Logo se fará uma focalização 

do fenômeno amplo por demais e, além disso, multifacetado. 
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Assim, pode-se acessar o ciberespaço e entrar em diversas comunidades virtuais que 

não são outra coisa senão formas de cibertribalização. Há inúmeras. Por exemplo, Orkut, 

Badoo, hi5 e outras mais, e isto além dos Blogs e MicroBlogs como o Twitter que se 

propagam na rede que, geralmente, são temáticos e admitem seguidores. Aliás, neste 

fenômeno de se seguir alguém, mostra claramente a questão da empatia na forma social que 

vai estruturando a sociedade paulatinamente, pois ainda se está em plena crise da 

modernidade, muito embora já em boa medida em algo novo, como foi dito no primeiro 

capítulo. Com isto entenda-se a decadência da tecnocultura, mas não desaparecimento, como 

foi descrita acima. 

O pensamento se reterá em uma comunidade que vem alcançando muito sucesso entre 

os brasileiros atualmente: o Facebook, uma modulação da forma social. Inventado por um 

norte-americano muito criativo, Mark Zuckerberg, portador de pouca capacidade de 

socialização, porém idealista e com um intelecto privilegiado como se verá no próximo 

capítulo. Desse modo, se vê no primeiro olhar que a cibercultura não exclui o mercantilismo 

on-line, pois o merchandising é forte no Facebook.  Nele a pessoa ou indivíduo pode viver 

uma identificação, o mais normal é uma identidade mesmo já que se alguém joga com vários 

papéis acaba sendo traído pelos próprios amigos que o conhecem pessoalmente.  

Assim como foi dito antes: a necessidade das pessoas de se fusionar em um nós tribal, 

neste caso cibertribal, que compartilhe determinados valores, sentimentos emoções, 

pensamentos, etc., mas também o conflito, a maledicência e outras peculiaridades próprias da 

vida social. Porém, ao que parece, muito mais do que o que foi dito acima o que realmente 

ser de “moeda” no Facebook é a auto-imagem do dono do perfil, pois é através dela que, se 

ficar comprovado no quarto capítulo, o indivíduo ou pessoa dá-se ao consumo e, desse modo, 

constrói toda uma “fama” nesta rede social.  

O Facebook vem se tornado mais e mais popular e já desbancou o Orkut no Brasil, 

inclusive no momento em que se escreve estas linhas o Orkut já está em plena decadência. 

Usando uma gíria ciberespacial se diria que o Facebook está mais “in”, além de ser mais 

elitizado. Todavia, também no momento em que se está escrevendo, o próprio Facebook está 

sofrendo dois movimentos. Por um lado muitas individualidades estão construindo perfis na 

rede social apontada logo acima, ou seja, migrando do Orkut, por outro lado a “elite” está 

saindo do Facebook devido ao excesso de individualidades “populares” na rede social em 

comento. Com isto, surge a colocação que a pessoa pode estar sozinha no seu quarto, não 

estará solitária, pois estará conectado ao ciberespaço, vetor de fusão de consciências numa 

noosfera telemática. Neste caso, através da cibersocialização que não tem barreiras espaços-
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temporais para as consciências. Como fica claro atualmente as noções de laços sociais fortes 

e fracos sofreram uma grande modificação com o advento das redes sociais em particular 

com o Facebook, sendo um tema a parte que demandaria uma pesquisa por si só. 

No próximo capítulo será feito um estudo sobre a construção do Facebook com todos 

os seus dramas e problemas para se implantar, enquanto modulação da forma social, como 

líder global em termos de redes sociais. Trata-se de acompanhar o jornalista David 

Kirkpatrck e apanhando os lances mais ousados do seu trabalho tentar ao máximo dar-lhe 

uma roupagem sociológica. 
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3 UM BREVE ESTUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO FACEBOOK 

 

 
Em setembro de 2003 Marck Zuckerberg chegava a Harvard. O jovem de 19 anos iria 

cursar ciências da computação. Alojando-se num quarto dividido com mais três 

companheiros logo se pôs a utilizar seu quadro negro no corredor para rabiscar suas idéias. O 

quarto em que habitava com Hugues, Olson e Moskovitz estava mais para uma cidadela de 

Dionísio. Lixo empilhado por toda parte. Todos eram adeptos de um desleixo no quesito 

manter as coisas em ordem, uma tribo de “nerds” típica. Zuckerberg tinha uma mentalidade 

muito vívida com relação a sua “brincadeira”. Os primeiros projetos sugiram rapidamente. 

Com a sugestão de seus colegas elaborou um programa que permitia que os alunos de 

Harvard pudessem confrontar as fotos dos calouros para escolher o rosto mais belo ou sexy, 

era o Facemash. Já ficava nítido seu perfil um tanto despreocupado com a prática e mais com 

o lúdico, pois, inclusive, teve de se explicar aos diretores tal travessura que estava causando 

transtornos inúmeros, inclusive com acusações de racismo.  

Porém, interessado em conectar os alunos da faculdade em uma rede social começou 

a trabalhar num projeto mais sério: o Thefacebook. Este tinha alguns precursores, mas ao que 

parece o jovem talento não imaginava, àquela altura, aonde iria chegar. Em 4 de fevereiro de 

2004 o Thefacebook entrou no ar. A rede social baseada no cibertribalismo universitário se 

alastrou com uma rapidez que poderia ser classificada como impressionante. Os alunos 

estavam interessados em mostrar mesmo suas identidades ou identificações virtuais, assim 

como praticar o cibervoyeurismo, ou seja, o Facebook, já neste momento inicial se 

apresentava como modulação da forma social. 

O “negócio” se alastrava em Harvard e logo se pensou em expandi-lo para as demais 

universidades de elite. Zuckerberg meio que tateando as cegas com seus colegas de quarto 

“acertam em cheio”: sucesso imediato. Inclusive as redes sociais destas faculdades ficaram 

para trás. Começava então a se pensar numa formatação mais comercial para o Thefacebook 

que veio com o indivíduo brasileiro (o tipo ideal indivíduo “germânico”) Eduardo Severin 

investindo no negócio e buscando anunciantes para o site assim como seu precário estatuto 

jurídico, mas Severin não estava tão compromissado o Thefacebook era apenas mais um de 

seus vários projetos. 

Com um anúncio da MasterCard que vendeu em dois dias mais do que o esperado 

para quatro meses os jovem começaram a pensar com mais seriedade. Aquilo poderia ser um 

grande “furo” como se diz nos filmes sobre jornalismo. 
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Desse modo, nas férias se deslocaram para Palo Alto onde encontraram um 

especialista em redes sociais: E. Parker. O grupo conseguiu uma coesão orgânica muito forte. 

Começaram a habitar uma casa onde trabalhavam no formato do que viria a se tornar o 

Facebook futuramente.  

Parece que Dionísio era o deus do grupo. A lixeira se cumulava no ambiente de 

maneira confusional. Trabalhava-se madrugada adentro e dormia-se a manhã inteira, mas o 

formato do Thefacebook continuava a progredir e anunciantes a chegar e, além destes, 

muitos interessados em ter participação na rede social, inclusive, para citar o de maior 

expressão, o Google. 

Todavia, nem só de trabalho viviam os jovens. Através do Thefacebook anunciavam 

as faculdades próximas festas que ocorriam na pequena residência dotada de piscina. Tudo 

regado a muito álcool, maconha, apesar de Zuckerberk ter aversão as drogas, e sexo 

dionisíaco. A coisa poderia se categorizada mais precisamente como erótica social. Muita 

“loucura” juvenil ocorria ali, afinal o mais velho do grupo era Parker com apenas 21 anos. 

Ele era o encarregado, como maior de idade, da tarefa de comprar as bebidas alcoólicas para 

regar as festas que contavam com invenções inusitadas como uma roldana que descia da 

chaminé através de um cabo com alguém pendurado e caia na piscina para o regozijo geral. 

Uma atitude bem presenteísta e denotando um tom de orgia. 

Nesse ínterim enquanto Parker buscava o formato mais comercializável para o site 

alguns problemas com Severin começaram a ocorrer. O brasileiro parecia estar disposto a 

impor algumas maneiras de conduzir a rede social que destoavam dos demais. Chegou até 

mesmo a bloquear a conta bancária do Thefacebook que coordenava. No futuro isto renderia 

uma desavença judicial. Indo além cada vez mais entusiasmados, já que a escalada do 

sucesso era eminente, os estudantes resolveram não voltar para Harvard. 

Já chegando ao início de semestre de aulas nas universidades o Thefacebook estava a 

beira de uma crise. Havia muita gente para poucos servidores agüentarem a carga de dados. 

Apesar de progressivos investimentos o caráter tribalistas dos estudantes que se tornavam 

cibertribalistas estava indo além do planejamento do grupo. Cada vez mais e mais faculdades 

pediam para serem admitidas ao serviço. 

Chegava o momento de haver um investimento mais forte para poder manter a 

expansão. Assim, Parker convidou seu velho conhecido de trabalhos anteriores Reid 

Hoffmam que fizera fortuna no PayPal e fizeram uma articulação para apresentar o 

Thefacebook à Thiel um conhecido de Hoffman bem posicionado financeiramente. Este 
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concordou com o empréstimo de 500 mil dólares enquanto havia problemas com Severim 

com a perspectiva de futuramente ter uma participação de 10,2% na empresa. 

Nesse ínterim, O Thefacebook, como uma modulação da forma social continuava a 

mostrar seu caráter dionisíaco como fica claro, pois 

 

O Thefacebook tinha uma forte conotação sexual. Pedia-se que os usuários 

indicassem seu status de relacionamento e dissessem se estavam interessados em 

homens ou mulheres. Um dos campos padrão do site chamava-se ‘À procura de’. 

As possíveis respostas incluíam namoro, Relacionamento, Diversão Aleatória e O 

Que Quer Que Eu Consiga. Paquerar no Thefacebook tornou-se uma espécie de 

arte, embora uma de suas funções – a cutucada – tornasse isso absurdamente fácil 

(KIRKPATRCK, 2011, pag. 102). 

 
Outro fator atrativo para o site era o mural. Lá o usuário poderia publicar o que lhe 

viesse à cabeça sem muita preocupação com a coerência racional. Era simplesmente um 

espaço de extravasamento em alguns casos e em outros uma maneira estratégica de construir 

identificações virtuais para melhor se vender, ou seja, dar-se ao consumo. 

Com Thiel fazendo parte do negócio havia cada vez mais um apelativo para que o site 

perdesse seu perfil elitista de possibilitar a entrada de estudantes, ex-estudantes e 

funcionários dos campis que estavam fazendo uso do serviço on-line. Sem dúvida que se o 

Facebook até hoje tivesse mantido este modus operandi não teriam se tornado a rede social 

mais utilizada no mundo pelos dados de 2012. O fato é que sempre que entravam cabeças 

novas no grupo possibilidades iam se abrindo diante do, um tanto despretensioso de início, 

Zuckerberg que continuava a ser “o cabeça” a pensar o planejamento da empresa ainda que 

não muito convencido que o Thefacebook seria realmente o negócio da sua vida. 

Os rapazes agora moravam em San José e o local continuava a ser de uma maneira de 

se mostrar, para jovens desligados de suas protetoras mães, uma verdadeira desordem. O lixo 

se espalhava por todos os cantos da moradia e local de trabalho.  Não se sabia ao certo onde 

estava o teclado de um laptop ou um mouse que se escondera como se vivo estivesse, ratos 

de verdade em meio ao turbilhão de amontoados por toda parte. No entanto, que fique claro 

com a entrada de Thiel para o grupo Apolo começava a fazer suas primeiras incursões no 

grupo de jovens e a discutir com Dionísio acerca da “verdade” teológica. 

Zuckerberg adotava uma atitude um tanto adolescente quanto ao fator expansão do 

site. Tinha, verdadeiramente, prazer em expandir para faculdades que outros serviços 

semelhantes ao dele estavam sendo implantados. Houve muitos clones do seu produto e 

como expert na esgrima, seu esporte favorito, gostava de um desafio. Este espírito que lhe era 

peculiar trousse, por incrível que pareça, investimentos da Apple e no vale do Silício 
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investimento atrai investimento a empresa crescia mesmo sem um planejamento estratégico 

bem estruturado. 

Contudo, a empresa angariava simpatias a ponto de ter uma matéria publicada no Los 

Angeles Times. Esta foi um alerta para que o capital especulativo começasse assediar o 

Thefacebook. Todavia, Zuckerberg era um tanto avesso a este tipo de negócio tido por ele 

como arriscado. Por incrível que pareça o rapaz de 20 anos era bem apolíneo nos seus 

raciocínios. Mas Parker, famoso como “libertino” presenteísta, apesar de já ter se organizado 

bastante, começou a elaborar slides em PowerPoint e apresentar aos possíveis investidores. 

Muito foi feito, porém sem um resultado palpável. Foi quando uma empresa que voltava a 

investir, a Accel, na pessoa de um de seus executivos, Ebrusy, tomou conhecimento do 

potencial do Thefacebook após várias investigações junto à usuários inclusive observando o 

layout do site. Ficou convencido que aquele era um negócio imperdível. Tentou de diversas 

formas contatar os rapazes responsáveis pela empresa que não lhe deram atenção. Isto parece 

ter aguçado a cobiça de Efrusy que continuou a articular com seus conhecidos para que fosse 

marcada uma reunião. A reunião foi marcada com Parker fazendo todo tipo de desdém sobre 

as propostas. Já parecia estar se tornando um negociante experiente. Entre idas e vindas, que 

ficariam melhores retratadas se este trabalho fosse sobre administração de empresas, a Accel 

na pessoa de Ebrusy e Breyer acabou por avaliar o Thefacebook em torno de 98 milhões de 

dólares e que seria feito um investimento de 12,7 milhões de dólares além de bônus para os 

rapazes e levando 15% das ações. A exigência de Zuckerberg foi a de que Breyer e não 

Ebrusy, que parecia muito ambicioso, fizesse parte do conselho. O conselho então possuía 

cinco cadeiras duas pertenciam aos investidores, outra é do idealizador, outra de Parker e 

uma vazia sob o controle de Zuckerberg. Pronto, agora o Thefacebook estava capitalizado 

para seguir com segurança adiante. 

Agora o desafio do Thefacebook era produzir no imaginário de possíveis investidores 

assim como funcionários o perfil de uma empresa séria. Buscou-se num momento inicial a 

expansão do quadro funcional. Entretanto, não havia um recrutador sério que estivesse 

disposto a expor sua imagem naquela empresa onde a fama das orgias na casa de Palo Alto 

ainda era presente. Assim, pensaram numa idéia inusitada. Colocaram uma imagem de 

madeira de um chef italiano anunciando num menu as vagas. Mas Efrusy percebendo a falta 

de tato profissional dos novos empresários contribuiu e as contratações começaram a fluir de 

maneira mais regular. 

Com toda a mudança de postura Zuckerberg começou a adotar uma postura mais 

adequada a um alto executivo. Desse modo, passou, inclusive, a estudar administração de 
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empresas de maneira autodidata. Todavia, de uma maneira ou de outra ele tinha algumas 

posturas para manter seus ideais intocáveis mesmo que fosse de encontro a eminentes autores 

do ramo da administração. Não que estes ideais fossem os de salvar o mundo, mas, ao que 

parece, foi justamente por manter uma postura como esta que o futuro Facebook pode 

desenvolver uma característica peculiar que, até hoje, falta a muitas redes sociais que não 

adquiriram o perfil de modulação da forma social de modo tão marcante como o Facebook.  

Mais a cultura da empresa permanecia a beira do quase profissionalismo. O modo 

cool do seu funcionamento também deve ter contribuído pelo menos nestes estágios iniciais 

para não sufocar a criatividade dos que faziam a empresa andar. 

Ainda nesta fase, muitos anunciantes eram vetados por não estarem sintonizados com 

os ideais que, bons ou ruins, eram os de Zuckerberg. A receita vinha de antigos 

patrocinadores como a Apple e outros que se adequando ao perfil da empresa chegavam 

como Vitoria’s Secret. 

Todavia, em meio a rearticulação administrativa da empresa, que inclusive mudou o 

nome para Facebook em 2005, ocorreu por esta época uma fato um tanto confuso para todos. 

Como ficou dito acima o presenteísmo pulsava nas veias dos jovens empresários, mas com 

Parker as coisas iam fundo. Ele andava sumindo aos poucos do local de trabalho até que 

viajou para uma praia com a finalidade de cultuar à Dionísio. O certo é que o culto não andou 

muito bem acabou preso sob a denúncia de porte de cocaína. Foi, no entanto, liberado sem 

acusação. Porém, de volta a sede da empresa o conselho se reuniu e em meio a uma 

turbulência ele teve de se retirar deste para ceder seu lugar para o executivo chefe que agora 

passava a contar com duas cadeiras vazias lhe dando, desse modo, o controle total sobre o 

conselho. Ainda assim, Parker, que possuía a confiança de Zuckerberg, ainda participava de 

conversas sobre o rumo da empresa 

Com o começo do ano letivo de 2005 surgiram pressões por parte dos estudantes do 

ensino médio para se integrarem à rede. Este fato causou muita controvérsia dentro da equipe 

do Facebook, pois será que não trairiam seu fiel público dos campi? Muita discussão acabou 

acontecendo até que, por fim entenderam que se os estudantes do ensino médio fossem 

convidados pelos universitários tudo iria bem como se lê 

 

Parte do que autenticava você no Facebook eram as pessoas que de fato garantiam 

que você era quem dizia ser por serem seus amigos on-line. Assim, os calouros e 

os aluno9s do segundo ano da faculdade foram incentivados a convidar seus 

amigos que ainda estavam no ensino médio. Em seguida, os novos usuários 

poderiam convidar seus próprios amigos. Isso significou uma nova arrancada mais 

lenta dessa versão do Facebook. O serviço criou “redes” separadas, ou grupos de 
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adesão para cada uma das 37 mil escolas públicas e privadas de ensino médio do 

país (KIRKPATRICK, 2011, pag. 164). 

 

Logo as redes separadas acabaram se reunindo numa só e ampliando o potencial de 

cibersocialidade que anteriormente se tinha algumas dúvidas. Lentamente o Facebook era 

descoberto por seus próprios administradores. 

A empresa crescia e suas dependências já não suportavam tantos funcionários. Com 

isto, houve a mudança para um requintado escritório um quarteirão de distância. Porém, se 

deve ressaltar que mesmo com aumento da popularidade o Facebook estava fazendo uma 

receita de 1 milhão de dólares por mês, mas estava envolvido com gastos da ordem de 1,5 

milhões de dólares mensalmente.. 

Todos pensavam como aumentar o espaço do Facebook já que abarcava 5 milhões de 

usuários contra os 24 milhões do MySpace. Daí se pensou na reconfiguração dos perfis para 

adequar ao carregamento de fotos. Zuckerberg e os demais tendo chegado a esta conclusão 

colocaram a equipe para produzir o que eles planejaram. Logo que o serviço entrou no ar 

houve uma verdadeira explosão, pois ele permitia que o usuário pudesse marcar as fotos de 

seus amigos, sendo estes avisados por e-mail, e afinal aparecendo para toda uma intricada 

rede de amizades. Este fenômeno mostrava a popularidade de uma pessoa, ou seja, esta se 

dava ao consumo. Não toda, mas de sua imagem. Todavia, nem tudo foi como planejado 

devido ao fato de o volume de fotos que se faziam entrar nos perfis sobrecarregaram os 

servidores. Logo então se buscou ampliar a base de servidores para dar conta de tamanha 

carga de dados. Com este sucesso A equipe começou a discutir se não poderia agregar 

aplicativos ao Facebook o que acabaria acontecendo no futuro. 

Contudo, a atitude de Zuckerberg a frente da empresa ainda era muito incompatível 

com um negócio tão promissor quanto aquele. O jovem idealista parecia ter enormes 

dificuldades em adotar uma postura coerente com o mundo de negociações milionárias. Ele 

tinha prazer, ao que parece, em manter os ideais juvenis que foram as bases em que o 

Facebook fora criado, mas que diante do mundo empresarial parecia obsoleto. No entanto, 

isso não parecia muito nítido na mente do jovem executivo sênior de umas das mais 

promissoras empresas do ramo. 

Com isto, apesar de ter contratado uma recrutadora altamente qualificada e, talvez 

devido a isto, os problemas políticos dentro do Facebook se avolumavam, pois havia 

nitidamente duas culturas que se contrapunham. De um lado jovens que se sentiam 

inspirados pela maneira de Zuckerberg se apresentar e de outros profissionais experientes que 

viam naquela postura um freio para a decolagem do Facebook. 
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Conversando com Reed sua recrutadora recebeu o conselho de fazer aulas de CEO ou 

todo esforço poderia findar num fracasso. Pela primeira vez o jovem Zukerberg falou 

abertamente com ela sentido sinceridade maior em suas palavras. Isto lembra o que Maffesoli 

coloca sobre o envolvimento humano ser marcado por sinceridades sucessivas (MAFFESOLI 

2006).  

Mesmo com esta pequena alavancagem para uma postura mais profissional diante do 

tamanho do que se tinha de gerir Zuckerberg se envolveu em inúmeras negociações. Em um 

momento dava a entender que queria vender a empresa. Logo depois quando recebia uma 

proposta negava o interesse. Sua atitude era extremamente instável, pois não conseguia abrir 

mão de suas idéias e ao mesmo tempo se situar enquanto um executivo que, inclusive, era 

alvo de matérias em periódicos de respaldo. 

Mesmo quanto aos anunciantes ele vetava anúncios por vezes muito promissores por 

não querer fazer qualquer tipo de concessão quanto ao formato virtual do Facebook. Tudo 

isto parecia muito confuso para os empresários interessados e acostumados com o 

pragmatismo da cultura administrativa. Tudo indicava que 2006 seria mais um ano em que as 

receitas ficariam aquém dos gastos. Foi graças a um habilidoso negociador, Van Natta, que 

articulou um contrato com a Microsoft que mantinha uma luta no mundo virtual com o 

Google que o Facebook teve seu primeiro ano de saldo positivo.   

Mas a empresa continuava a ser assediada. Desta vez a investida foi do Yahoo. Outra 

vez o debate interno foi intenso, pois a proposta era de 1 bilhão de dólares. Muitos ficavam a 

favor da venda, afinal ninguém sabia ao certo em que direção tudo aquilo iria caminhar. Mas 

Zukerberg apoiado ferrenhamente por Mozkovitz se mantinham firmes em manter o perfil do 

Facebook já que acreditavam que através da aquisição o site perderia sua estrutura de 

funcionamento. Por fim, a proposta de venda foi vetada. Um acerto multibilionário. O CEO 

não sabia planejar estrategicamente, porém sem dúvida, sabia dar um passo de cada vez e até 

ali não havia errado. E se foi vetado não foi sem conflitos. Zuckerberg perdeu noites de sono 

ficou agitado e meio que perdido. A decisão definitiva veio quando a oferta foi reduzida para 

850 milhões de dólares. Um alívio com a rejeição. 

Começaram então em pensar em dois novos projetos. Um deles era o Feed notícias 

onde cada usuário ficaria sabendo de todas a atualizações no perfil de seus amigos e outra era 

a abertura para quem quisesse participar do Facebook tivesse acesso ao serviço. Quanto a 

este último aspecto, o primeiro será comentado logo abaixo, todos tinham dúvida se os 

estudantes dariam as boas vindas aos adultos. Um ponto importante a ser considerado. 
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Todavia, ao que parece, a empresa já estava entendo o mundo dos negócios onde não crescer 

significa morrer. 

O Feed de notícias foi lançado seguido de uma bebedeira generalizada. Mas atentos a 

tela logo viram o desastre. Protestos por todo lado contra a invasão de privacidade. A 

situação foi mantida até que matérias jornalísticas foram escritas sobre o “fracasso” e, 

inclusive houve uma manifestação de uma tribo de descontentes em frente à sede da empresa. 

Logo ficou claro para equipe que o problema era a privacidade. Ninguém estava 

muito disposto àquela época a ter sua privacidade exposta para todos. Desse modo, com a 

produção de um sistema de gerenciamento de informações a serem divulgadas através de 

algoritmos. O Feed notícias passou a ser bem recepcionado. O que deve ficar claro é o caráter 

de modulação da forma social, pois ao serem divulgadas as notícias em geral os usuários 

eram obrigados a mudar seus comportamentos tendo em vista a exposição do que era 

extremamente íntimo perante os usuários em geral. 

O registro aberto foi lançado em 26 de setembro de 2006. A expectativa tomava conta 

de todos os que faziam o Facebook, pois a coesão era orgânica e não simplesmente mecânica. 

Para o regozijo do grupo os novos registros passaram de 20 mil por dia para 50 mil. Um 

sucesso inesperado. Toda esta crise enfrentada e superada teve o condão de aumentar a 

respeitabilidade de Zuckerberg como CEO tanto interna como externamente.  

E, fiéis as origens dionisíacas da empresa, além do que o grupo contendo jovens devia 

ser bem presenteísta, no encerramento do ano em dezembro houve uma bebedeira entre os 

150 funcionários que resultou, inclusive, em prejuízo devido ao fato do ônibus ter sido 

danificado por devolução do álcool ingerido no duto de ventilação do transporte.  

Desde que elaborou o Thefacebook, Zuckerberg nunca desistiu de transformar sua 

obra numa plataforma. Para exemplificar o que é uma plataforma que se tome o Windows. 

Neste caso diversos aplicativos são construídos diretamente para este sistema operacional. 

Pois bem este sempre foi o ideal do jovem CEO. 

O que o fez ter mais confiança neste projeto ambicioso foi justamente o sucesso de 

seus dois aplicativos: O de compartilhamento de fotos e o Feed notícias. Seus companheiros 

de equipe colocaram em dúvida se esta idéia seria lucrativa para o Facebook. Zuckerberg 

explicou com uma lógica simples de que os aplicativos, que teriam suas próprias 

publicidades e, portanto, receitas, levariam a mais visitas ao site e logo mais vendas para seus 

anunciantes. 

Quebradas as barreiras internas os programadores se puseram a articular a plataforma 

que estava marcada para se apresentada num evento em 27 de fevereiro de 2007. Mas nem 
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tudo andou bem, para variar. Trabalha-se dias e noites sem dormir para poder terminar o 

projeto a tempo. Chegou um ponto já perto do lançamento que os programadores tiveram de 

utilizar estimulantes (anfetaminas) para terminar para o evento. Realmente Apolo não 

conseguia ser o deus do Facebook. Chegado o dia em meio a uma confusão contornada num 

PowerPoint, Zuckerberg explicou a idéia que foi recebida calorosamente pondo de imediato 

o Facebook a frente do MySpace então seu maior adversário. Durante o dia mais de 40 

empresários demonstraram seus aplicativos. Quando o Facebook foi carregado com os 

aplicativos houve, inclusive, uma sobrecarga nos servidores que mais uma vez tiveram de ser 

ampliados. Em 6 meses já eram mais de 25 mil aplicativos de tal modo que em 2008 , pois 

havia, por exemplo muito clone de jogos de vídeo game foram carregados no Facebook com 

uma simples mudança. Isto levou a necessidade de haver uma autenticação para que o 

aplicativo pudesse ser aceito. O negócio dos aplicativos era tão rendoso que suas receitas em 

conjunto eram estimadas em 850 milhões de dólares.  

O Facebook alcançava 50 milhões de usuários no mundo e o problema de gerar 

receita fora dos Estados Unidos estava preso ao contrato com a Microsoft. Esta estava em 

constante disputa com o Google. Van Natta soibe como tirar proveito desta rivalidade pondo 

o Facebook para dialogar com o Google que se mostrava inteiramente interessado inclusive 

em cobrir as demandas judiciais de um provável processo movido pela Microsoft. Para tanto 

houve uma reunião em um restaurante e a chegada a um possível acordo. Isto ficou público e 

a Microsoft se sentiu pressionada. Após uma batalha de estratégia que seria melhor descrita 

num estudo de administração. A Microsoft acordou em avaliar o Facebook em 15 bilhões e 

entrar com um investimento de 240 milhões, e um investidor japonês com mais 60 milhões. 

Isto capitalizava a empresa para enfrentar a crise de 2008 que se sabe que se estende até 

enquanto se escreve este texto. 

O acordo repercutiu em vários periódicos de renome internacional, pois o Facebook já 

era assunto global. De modo que a partir dos termos acordados o Facebook poderia vender 

anúncios antes exclusivos da Microsoft. 

Em 6 de novembro de 2008 Zuckerberg anunciava para os interessados numa 

conferência como se dariam os anúncios que seriam feitos em perfis que repercutiriam no 

Feed notícias. A idéia fracassou devido a heterotelia e causou mesmo um furor entre os 

prejudicados por terem suas compras entre outras coisas causado um tremendo 

constrangimento. Casos até de problema entre esposos aconteceram. Mas a equipe do 

Facebook um tanto confiante demais apostou no sucesso do formato e não tomou as 
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providências de urgentencia. Acabou que Zuckerberg teve de se retratar publicamente com 

uma tremenda repercussão negativa na imprensa. 

Com o fato ocorrido a imagem do Facebook desvalorizou bastante diante do público. 

Era chagada a hora de contratar alguém com visão estratégica para este ramo de negócios. As 

pessoas mais indicada era uma mulher, Sanberg, ex-Google. Mas contratar uma executiva do 

porte dela não era tarefa tão simples como contratar estagiários no vale do Silício. Foram 

conversas intermináveis, suspeitas de apropriação de propriedade intelectual que pairava 

sobre Zuckerberg desde a fundação inicial do Thefacebook. Até que Sandberg contatou um 

respeitável empresário que havia tentado comprar o Facebook no início para sondar a 

questão. Recebendo boas recomendações sobre a idoneidade do CEO aquiesceu em fazer 

parte da equipe, o que foi uma grande contratação para a empresa.  Ao que tudo indica Apolo 

parece ter derrotado Dionísio após uma querela de longa data. 

Sandberg propõe um desafio para o Facebook que ela mesma estaria disposta a 

resolver em conjunto com os demais integrantes. A idéia era transformar a empresa numa 

potência de publicidade. Ela já sabia da ambivalência do CEO com relação à anúncios, pois 

este pensava estar traindo seu compromisso com os usuários de fazer uma rede que 

promovesse a cibersocialidade que não tivesse como meta fazer disto uma ponte para obter 

altos lucros. Mas o caso é que se o Facebook não adotasse uma postura empresarial mesmo o 

compromisso com os usuários iria cair devido ao fato de que sem as devidas receitas a 

empresa não se manteria no mercado. Desse modo, sem dar muitas explicações Zuckerberg 

sai para uma viagem de volta ao mundo. Tudo indica que era para deixar Sandberg à vontade 

para articular a nova estratégia de ação. De fato foi o que ocorreu ela com muito tato 

promoveu reuniões diárias para expor as diretrizes que tinha em mente para o Facebook e foi 

bem feliz, pois conseguiu uma coesão orgânica bastante forte dentro da empresa com relação 

ao futuro. A publicidade foi totalmente rearticulada como fica claro abaixo: 

 

A Mazda pediu aos fãs de sua página no Facebook que a ajudasse a projetar um 
carro para 2018. Estudantes de design de todo o mundo contribuíram com idéias. 

O sorvete Bem & Jerry’s pediu às pessoas que dissessem à empresa qual deveria 

ser seu próximo sabor. Cada vez que os fãs da Mazda ou da Bem & Jerry’s 

escrevem alguma coisa nessas páginas, uma mensagem é postada em seu perfil e 

vai para o Feed de notícias de seus amigos. As mensagens que os consumidores 

estão enviando aos amigos beneficiam o comerciante. Foi assim que o programa 

do próximo sabor, desenvolvido pela empresa de marketing Edelman Digital, 

permitiu que a Bem & Jerry’s aumentasse seus fãs de 300 mil para um milhão em 

apenas seis semanas (KIRKPRATCK, 2011, pag. 283). 
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Com os ajustes do Facebook num modelo de grande organização antigos 

companheiros de Zuckerberg apegados ao modelo informal que norteara a empresa até a 

chegada de Sandberg não se ajustaram e saíram. Van Natta, Cohler e, até mesmo o antigo 

companheiro de quarto em Harvard, Moskovitz foram os principais atores a deixar o palco. 

Todavia, tudo indicava que a estratégia estava indo muito bem, pois no novo modelo 

as páginas das empresas tinham um bilhão de fãs em 2010 e 50 milhões de usuários se 

tornavam fãs todos os dias e, no mesmo ano, as receitas chegaram a 1,3 bilhões. 

O que parece ficar claro é que se antes os usuários apenas interagiam entre si, agora 

interagiam com empresas também. Uma mostração de todos para todos e um dar-se ao 

consumo e consumir principalmente através da construção simbólica, seja ela focada na 

imagem visual ou na logomórfica. O Facebook, assim, nunca deixou Dionísio de lado, apesar 

de fazer concessões à Apolo. 

Mas a expansão do Facebook continuava irrefreável por todo mundo. Havia, contudo, 

um problema que podava uma maior extensão do número de usuários que era justamente de 

que a língua utilizada pelo site em todo mundo era o inglês. Desse modo, A equipe de 

trabalho se pôs a trabalhar de modo a oferecer em cada etnia, dentro de suas possibilidades, o 

Facebook em sua língua. Este foi um salto fundamental, pois havia muita concorrência de 

redes sociais locais, mas agora o Facebook estava bem aparelhado para exercer um domínio 

sem precedentes na área. Isto de fato veio a ocorrer nos dias atuais (2012). 

Com a tradução do site Zuckerberg que agora era tratado como uma estrela passou a 

fazer conferências em vários países com a finalidade de transmitir os seus valores, que bons 

ou não tão bons, eram espelhados no Facebook. 

Mas nem tudo foi tranquilo como pode parecer, pois a cada mudança nos desenhos 

dos perfis, por exemplo, grupos de protestos formados dentro do próprio Facebook 

explodiam e a situação tinha de ser contornada com muita diplomacia e muitas vezes com 

mudanças. Talvez este fator esteja por trás do extremo dinamismo do Facebook. 

Posteriormente o site se articulou com várias cibertecnologias. Assim, se um usuário 

assistir um vídeo no YouTube pode conectá-lo ao Facebook e aparecerá no Feed notícias dos 

seus amigos. Também os sites que trazem notícias estão cada vez mais conectados com a 

modulação da forma social em questão, pois se alguém que é usuário da rede ler em 

determinado site uma notícia que lhe agrade por algum motivo pode recomendar e o link 

aparecerá no Feed notícias dos seus amigos. Muitas outras possibilidades existem nestes 

termos. 
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Ultimamente houve uma grande mudança nos perfis com a “Linha do Tempo”. Trata-

se de um perfil onde o usuário pode expor sua autobiografia em forma de fotos além de 

haver, entre outras funções, um espaço para uma interpolação do Google Maps para indicar 

seu endereço com mais precisão. Neste novo perfil estas são as principais novidades, mas há 

muitas outras no design da página do usuário. 

Todavia, o que era mais esperado em termos do “mundo dos negócios” era a 

perspectiva de Zuckerberg lançar o Facebook na bolsa de valores. Isto acabou ocorrendo já 

no ano de 2012 em meio a mais forte crise financeira que os norte-americanos passam desde 

a grande crise de 1929. E quanto a parar de inovar, este não parece ser o espírito do jovem 

CEO recém casado. Pode-se esperar que mais novidades virão daqui para diante, mesmo em 

meio ao complexo jogo em que as próprias instituições básicas da sociedade em todo globo 

se adéquam ao fato de que o padrão de realidade já não é apenas o que se vê na rua, mas, e 

talvez cada vez com mais força, há um anel recursivo entre a realidade do ciberespaço e o 

mundo concreto. 

No próximo capítulo se dará a parte propriamente empírica desta dissertação onde 

serão feitas as analises compreensivas de perfis com a finalidade de testar a hipótese de 

trabalho que até aqui, pelo menos em termos de noosfera, tem se comprovado.  
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4 A MOSTRAÇÃO DE SI NO FACEBOOK: VENDER-SE? 

 

 
4.1 INTRODUÇÃO 

 

Há de se compreender que as novas tecnologias virtuais estão reestruturando as 

diversas maneiras de socialização, ou seja, ao modo do ser humano estar junto com a 

alteridade. O que se entende por socialização aqui? Socialização seria uma maneira de se 

adequar a um conjunto de indivíduos ou pessoas de modo a agir com a coerências necessária 

se quer-se permanecer numa situação com o mínimo de conforto subjetivo no grupo ou tribo 

e não sofrer uma sanção negativa, nem sempre este é o caso, pois a socialização também 

implica conflitos e cooperações ao mesmo tempo e dada a ocasião. Grupo estaria mais para 

indivíduos onde a coesão é mais mecânica, baseada na reflexividade e pessoa estaria mais 

para tribo onde a coesão é mais orgânica baseada na empatia (MAFFESOLI 2006). A 

questão é que, até bem pouco tempo, as interações sociais eram muito mais imediatas, Isto é, 

praticamente só se considerava interação quando se estava tendo contato com o outro através 

dos sentidos. No entanto, atualmente, as relações sociais estão sofrendo uma drástica 

mudança, pois as individualidades já não consideram que somente no encontro imediato se 

está em relacionamento, mesmo que com laços fortes. Muito pelo contrário, na atualidade se 

pode tecer laços fortes interagindo através do CC (LÉVY 1999), ou seja, computador 

conectado, muito embora os laços fortes de hoje não são os mesmos de uma dezena de anos 

atrás dado o presenteísmo que se faz atual em quase todo tipo de ação humana. Daí surge a 

necessidade de se compreender o Facebook, já que é o foco deste trabalho, para se entender 

como os indivíduos ou pessoas estão se portando nesta recente maneira de relacionamento, 

pois o Facebook além de ser uma modulação da forma social também é uma maneira de se 

relacionar socialmente. Todavia, para se chegar a um determinado grau de objetividade será 

feito um corte nesta compreensão que se limitará a comunicação via imagens, pois se fosse o 

caso de adentrar em outros aspectos a pesquisa ficaria desfocada falando de tudo ao mesmo 

tempo, mas sem se aprofundar por pouco que seja em quase nada. 

Como já se explicou no primeiro capítulo com a paulatina decadência do contrato 

racional mecânico, que não atinge toda sociedade, pois mudanças deste tipo nunca são totais, 

começa a surgir cada vez com mais força uma coesão baseada mais no sistema pré-reflexivo. 

daí se entender que a coesão orgânica dá margem para que as pessoas e menos para  

indivíduos que são “fechados” (pelo menos acham que são), sejam formados pela forma 
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social que no recorte dado é global. Além disto, se frisou que o Facebook seria uma 

modulação da forma social, logo com capacidade derivada de formar também. Para se ir mais 

adiante se supôs que o Facebook, como modulação da forma social, teria o caráter dionisíaco, 

isto é, dados a alguns excessos que os apolíneos, geralmente, não dão boas vindas com tanta 

facilidade. Por mais apolíneo que se seja sempre se tem o momento da catarse dionisíaca, 

pois no momento atual a lógica de entendimento da realidade baseado no terceiro excluído, 

aristotélica, cede lugar para a dialógica. Toda esta reflexão deve girar em torno de que modo 

os diversos tipos de individualidades se mostram e, desse modo, se relacionam, no Facebook 

em busca de fazer colocações que faça o leitor compreender o dionisíaco no Facebook. 

A primeira vista, olhando alguns perfis, ficou claro para quem esta escrevendo que há 

uma diferença marcante entre os perfis de indivíduos e pessoas. O que mais chama à atenção 

é que os indivíduos mantêm um perfil mais funcional. É nítida as diferenças entre a 

mostração de indivíduos e pessoas. Já as pessoas parecem ser viciadas em estar conectadas 

com a rede social em questão e fazendo uso de todos seus potenciais, se possível, pois é 

preciso algum tempo de prática para se dominar todas as ferramentas do Facebook. Quem 

escreve domina umas poucas, por exemplo. Interessante notar que a comunicação pelo chat 

oferecido por esta rede social é bem utilizado, mas ao que parece, o que há de mais notório 

são as imagens com suas curtidas e comentários, as vezes bem exageradas, de alguém sobre 

alguém, ou seja o excesso dionisíaco. Este pensamento leva a quem está escrevendo repensar 

por conta própria, ou seja, sem nenhum referencial teórico partindo do capital cultural 

próprio, o que ocorreu dos finais do século XIX até os dias atuais. Deve-se parar e observar o 

transcorrer do tempo citado que foi, sem que houvesse exclusão de um por outro, um 

pendular do logos para o imago. A escrita não desapareceu e, ao que tudo indica, não 

desaparecerá, mas a questão é que a imagem toma, atualmente, uma força que não se 

suspeitava na era pré-cibercultura, apesar da fotografia já no século XIX e da televisão no 

pós-guerra. Note-se que o apelo ao imago nos computadores é bem ressaltado. Outrora 

quando as interfaces não eram em forma de ícones lidar com um computador era algo que se 

tinha de fazer um curso. Hoje tudo mudou, o usuário liga o computador e lá estão os ícones 

indicando todas as funções do seu micro disponíveis e de fácil compreensão para um leigo 

que, com um pouco de prática já está familiarizado com a maioria das funções a serem 

utilizadas. Parece, afinal, que a dinâmica social caminha para uma “facilitação” (facilitação 

entre aspas, pois na realidade é uma nova maneira de se enxergar a realidade) extrema da 

compreensão em vários setores da vida do ser humano em que a lógica disjuntiva do lado 

esquerdo do cérebro dá lugar a lógica conjuntiva do lado direito do cérebro (MORIN 2008a). 
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O pesquisador ousa dizer que este é um dos principais fatores do surgimento da coesão 

orgânica na sociedade de hoje, pois o lado esquerdo do cérebro separa enquanto o lado 

direito junta. Mais ainda, a dicotomia entre Apolo e Dionísio também estaria atrelado a este 

fator. Deve-se ressaltar que um não é independente do outro, pois entre o lado esquerdo do 

cérebro e o direito há o corpo caloso que mantém a comunicação, apenas que um lado 

predomina sobre o outro dado a estimulação desde a infância, além da genética (MORIN 

2008a), assim como ninguém é totalmente apolíneo ou dionisíaco. Um ou outro quase 

sempre prevalece dependendo da ocasião ou mesmo permanentemente. 

Ao que tudo indica este movimento que ocorre lentamente de se privilegiar um lado 

do cérebro em detrimento não total do outro é um dos fatores que estão por trás de grandes 

mudanças na vida social. Quase tudo atualmente sofre um processo de estetização (o 

hemisfério esquerdo é poético e dado a fatores ligados à estética) desde corpos musculosos 

até fotografias tratadas com Photoshop, pois as operações plásticas já estão até banalizadas. 

Parece ficar claro que, atualmente, a imagem sofre uma sobrevalorização. Um caso exemplar 

é a foi a disputa pela presidência dos EUA que ocorreu recentemente. Para enfrentar o 

democrata de largo sorriso, Barack Obama, os republicanos escolheram um candidato com 

aparência jovem com um discurso menos conservador e que sorri bastante que, contudo, não 

conseguiu superar o adversário. Para se ir mais longe que se tome a juvenilização da TV no 

Brasil em menor escala. É só prestar atenção que se verá que os atores mais antigos e tidos 

como “não muito atraentes” estão, em boa parte dos casos, ficando de fora de muitas 

produções, enquanto que os belos jovens dominam cada vez mais a cena televisiva. Que se 

preste atenção que até mesmo os que fazem televisão que são mais antigos têm de reaprender 

a ser jovem para continuar no jogo. Neste caso tratar-se-ia de uma juventude simbólica. Nos 

comerciais o apelo ao corpo perfeito é patente, aliás, em tom um tanto apelativo e 

vulgarizante. A estetização parece ser um fenômeno de massa. Parece haver algo da Antiga 

Grécia na cultura desde que as primeiras Olimpíadas voltaram no século XIX em Atenas, 

pois o culto às belas formas (apolíneas por fora e muitas vezes dionisíacas por dentro) e mais 

um tipo de temporalidade em que o vir-a-ser deu lugar, pelos menos atualmente, ao ser. A 

beleza jovem acabou por se tornar um valor econômico palpável. Isto acaba por se pensar a 

realidade político-econômica recente, apesar do pesquisador não ter a intenção de tocar na 

“sociologia triste” não há como fugir ao assunto para se chegar ao dionisíaco no Facebook. 

A questão é de se compreender como isto acontece no Facebook. Para tanto se 

empreenderá uma análise que seja também uma compreensão de perfis de “amigos” de quem 

escreve, já que há uma amplitude muito grande de tipos humanos no perfil, e, além disso, se 
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poderá afirmar se é um indivíduo “germânico” ou uma pessoa “brasileira”, que serão tratados 

simplesmente como indivíduos e pessoas para facilitar. Os perfis serão escolhidos 

aleatoriamente até mesmo para que a hipótese de trabalho possa, ou não, se confirmada em 

múltiplas categorias de usuários. E para ser ético se omitirá informações pessoais que 

identifiquem, bastando somente compreender como o usuário se dá ao consumo na 

articulação de seu perfil em termos de imagem de si. Faz-se necessário frisar que o que 

agrega “valor” a uma subjetividade num perfil é o estar publicando sempre as últimas 

novidades de sua vida íntima principalmente por fotos, pois é justamente este tipo de 

exposição é que vão ser comentadas e curtidas pelos amigos, pois há um interesse em 

conhecer, em participar da vida do outro e de trazer o outro para participar da sua mesmo que 

seja através de um CC. Isto é o que se pode chamar de construir uma “reputação na rede 

social estudada. Este é, ao que parece, justamente o que a modulação da forma social, o 

Facebook, ao formar seus usuários estimula à este tipo de ação.  Chegou-se a esta conclusão 

com um diálogo com um amigo onde a pesquisa foi explicada, inclusive a hipótese, e a 

pessoa disse “tem um aluno aqui que anda com uma câmera para onde vai tirando fotos à 

todo momento para colocar no Facebook. Eu perguntei o porquê disso e ele respondeu: ‘é o 

meu marketing pessoal’”.  

 

 

4.2 PERFIL 1 

 

O primeiro perfil a ser analisado é o de E. R, solteiro. Ele monta uma linha do tempo 

com uma iconografia cristã na capa. Na sua foto de apresentação há uma imagem de Shiva, 

uma deidade hindu. Possui, no momento da observação, 538 amigos e 64 fotos. Está claro 

que se trata de uma pessoa muito mais do que um indivíduo. 

O que mais vai interessar são as imagens fotográficas de como ele se mostra, pois por 

este viés se chegará a entender como ele se dá ao consumo, a mostração da sua intimidade. 

Ao ir por este caminho se vê logo a busca mostrar a si de uma maneira a impressionar quem 

observa, talvez porque seja professor de filosofia. As primeiras fotografias são de uma 

viajem a um país onde neva. Há cenas na qual estão num ponto de esqui junto com amigos. 

Outra foto que é bem impressionante é, como ele professa no seu perfil ser religiosamente 

um Jedi, é uma foto encapuzado em frente a uma loja com uniformes do filme Guerra nas 

Estrelas. Há também fotos de imagens que buscam cativar o outro pelo apelo à parte 

intelectual como, por exemplo, uma pintura de Narciso se mirando no espelho do lago onde 
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se afogaria. E o perfil segue com fotografias que buscam cativar quem olha pelo aspecto 

exótico quase sempre bem curtidas e comentadas. 

O que se pode concluir com esta rápida passagem pelo perfil? Ora, que realmente há 

uma intencionalidade em fazer uma promoção de si através do impressionante, do exótico e 

também do “bizarro”, pois há uma foto de um “demônio” se maquiando. Entende-se então 

que há um interesse em montar um álbum articulado reflexivamente para construir uma 

imagem pessoal a ser exposta de modo a conduzir o observador a certas características do 

usuário que ele tem interesse em fazer crer que são sua intimidade. Pelo que se conhece do 

dono do perfil estas fotografias citadas são realmente uma parcela dele, porém, ao que tudo 

indica, cuidadosamente selecionadas, provavelmente, para que o ato de mostração seja 

conduzido por certas vias e, assim, o dar-se ao consumo do que realmente apraz ao usuário. 

Desse modo, o dionisíaco, que seria uma intimidade mais exposta sem tanta articulação 

reflexiva, aparece, pois há algo de muito íntimo colocado, mas também, não está totalmente 

presente, haja vista que as fotografias são pensadas com o fim de traduzir um eu com certas 

características sui generis. Para reforçar se trata de um professor de filosofia e, desse modo, 

se está comentando as fotos de uma pessoa que tem uma reflexividade incisiva. 

 

 

4.3 PERFIL 2 

 

O próximo perfil é de B. P, solteiro com relacionamento sério, ele possui 387 amigos 

e 97 fotos no momento da visita ao perfil. No seu álbum chama logo à atenção uma foto que 

foi muito curtida pelos amigos na qual ele mostra o desenho da tatuagem no papel e compara 

com a tatuagem no braço, vê-se o quão perfeito ficou. Algo bem de acordo com o princípio 

da mostração, mas se há de pensar que este tipo de atitude seria mais provável para se tomar 

com amigos mais próximos, pois é algo que lhe toca a intimidade fortemente. Há uma porção 

de fotos em cenas de intimidade familiar. Ele expõe quase que totalmente sua família, nas 

fotos, muitas delas ainda em preto e branco, ou seja, são fotos muito antigas. Mais uma vez 

se deve compreender que fotos deste tipo com sua mãe em plena juventude outrora ficariam 

adstrita à família. Outras fotos que demonstram bem sua intimidade são momentos na praia 

com amigos. Em outras há momentos em que aparece abraçado com a namorada sem camisa 

mostrando o corpo musculoso com várias tatuagens. Outras fotos ele aparece em shows com 

amigos, a maioria recebendo curtidas. Daí se imaginar o estimulo a dar-se ao consumo que o 
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Facebook promove nos seus usuários, pois fotos do tipo que foram publicadas por B. P., 

normalmente, ficariam mais para seus íntimos 

Assim, se pode notar que o dono do perfil não faz mistério de sua vida pessoal. Tudo 

é muito espontâneo. Parece, na maioria dos casos, não haver premeditação no ato de 

fotografar. É o tipo de pessoa que está num momento e tendo uma câmera à mão registra o 

momento sem muitas preocupações com a técnica e com a estética e divulga no Facebook. 

Daí, então, se compreender que o B. P. realmente incorpora o caráter dionisíaco da rede 

social ao trazer sua intimidade sem muitos rodeios e buscando a sanção dos amigos se curtem 

e comentam ou não que afinal acabam por curtir. 

 

 

4.4 PERFIL 3 

 

O próximo perfil é de J. G, casada. ela possui 645 amigos e 190 fotos e parece se 

enquadrar mais para o indivíduo. As fotos que aparecem primeiro são alguns momentos com 

amigos e familiares, porém sem a total espontaneidade de Dionísio, são um tanto apolíneas. 

Parece aquele tipo de fotografia que se faz uma pose, um sorriso e aí é clicado, o que não 

retira o seu caráter de mostração e, desse modo, dionisíaco. Há também fotos de seu 

casamento, mas segue o mesmo padrão de captar um momento calculado. Naturalmente que, 

parece ser consensual, que um álbum de fotos de seu casamento uma individualidade não 

exporia para quem tivesse vontade de ver, mas as cenas estão lá e que se pese o fator 

apolíneo, o dionisíaco prevalece.  As fotos citadas até aqui, no caso deste perfil incorporam o 

dionisíaco, apesar de haver um peso apolíneo, mas foram curtidas e comentadas, e logo que 

aparece uma foto mais íntima dela com as amigas num momento descontraído surgiram 

várias curtidas e comentários a mais, ou seja, há um desejo de perscrutar a intimidade alheia 

principalmente quando esta é espontânea. As demais fotos do perfil se encaixam, na maioria 

dos casos, no padrão da intimidade limitada, ou seja, calcula-se o que se quer mostrar no 

Facebook, mas também houve sucesso entre os amigos que viram e, na maioria dos casos, 

opinaram o tanto que se opina quando há uma espontaneidade despreocupada.  

Ao que tudo indica até aqui é que os indivíduos são mais reservados ao se mostrar. 

Selecionam reflexivamente com mais cuidado a imagem de si que querem construir. A 

intimidade que se apresenta não carece daquele momento descontraído, mas há uma dose de 

preparação, porém recebe sanções positivas pelos seus conhecidos. 
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4.5 PERFIL 4 

 

O perfil é de M. S. com 1.078 amigos e 173 fotos, é casado. Fica claro que é mais 

para pessoa. Há muitas fotos bem espontâneas. São momentos na academia onde treina jiu-

jitsu, outros com sua filha fazendo pose com óculos escuros, com amigos tomando uma 

cerveja descontraidamente, sequer parece ter notado que estava sendo fotografado. 

Novamente se deve frisar que o que M. S. mostra nas suas fotos são momentos de muita 

intimidade que antes de haver álbum de fotos nas redes sociais seriam momentos para ser 

divididos com poucos e escolhidos no seu circulo de convivência. Quase todas as fotos vistas 

pelo pesquisador foram curtidas e comentadas por muitos amigos, pois ele tem mais de mil 

amigos. Ficando claro que o dionisíaco está presente com força total, pois o M. S. publica no 

Facebook fotos que não receberam qualquer tipo de planejamento e, pelo menos as foram 

vistas, foram bem populares entre seus amigos. Mais uma vez fica nítido que a mostração 

espontânea, dionisíaca, ao que tudo indica, é muito bem cotada no Facebook, ao que parece, 

gera algo de carismático na pessoa o se mostrar descuidadamente. Ao que tudo indica, 

mesmo que pré-reflexivamente, as pessoas já descobriram o que realmente agrega valor à seu 

perfil, enquanto os indivíduos, talvez por “pensarem” no que vão mostrar são bem recebidos 

com curtidas e comentários pelos amigos, mas não tanto como os espontâneos como o caso 

que se está comentando.  

 

 

4.6 PERFIL 5 

 

Este perfil é de R. O. tem 279 amigos e 43 fotos, ao que tudo indica estaria mais para 

um indivíduo, pelo menos esta é a idéia que o pesquisador faz da convivência que teve com 

este amigo. Quanto as suas publicações há algo bem interessante, pois ele publica várias 

dicas escritas em pequenos banners de como viver bem, algo até mesmo com um tom 

moralizante. Isto seria, normalmente, pelo que se observou no Facebook até agora, algo que 

não chamaria a atenção, mas pelo contrário muitos curtiram e comentaram. Agora quando se 

chega ao momento da mostração de si parece seguir aquele padrão de fotos selecionadas. Há 

certa espontaneidade, mas não é aquela foto que você é pego em desatenção e publica. São 

fotos com pessoas abraçadas e sorrindo para a câmera. Na maior parte estas fotos foram bem 

recepcionadas pelos amigos, mas não tanto como os banners. 
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4.7 PERFIL 6 

 

O perfil de que se trata agora é de A. F. com 599 amigos e 132 fotos, se encaixa como 

pessoa. No ato da mostração A. F. sempre aparece muito bem produzida, pois lida com 

moda. No geral são fotos com filhos, família e amigas com uma boa dose de intimidade. 

Trata-se, novamente, de se compreender que as fotos que A. F. mostra no seu perfil são 

momentos a serem, até, bem pouco tempo, partilhados somente com familiares e amigos com 

intimidade tal que chegassem a freqüentar sua casa. Ainda, notório é que são fotos quase 

sempre calculadas e publicadas, provavelmente, após uma seleção. Porém, o que se vê? As 

fotos são curtidas e comentadas. Esta é quase uma surpresa para o pesquisador, devido ao 

fato de haver produção demais, requer um pouco de tato no tratamento dos fatos, pois até 

agora o curtir estava mais ligado mais a espontaneidade dionisíaca, apesar do planejamento 

um pouco apolíneo também ser aprovado, afinal o que parece contar é divulgar sempre para 

se manter na rede de curtidas e comentários. O que parece acontecer, com tanta aprovação, é 

que devido ao fato da maioria de suas amigas estarem envolvidas no mundo da moda têm 

outro padrão de apreciação dando preferência a fotos bem produzidas e, além disto, ela é uma 

pessoa bem carismática, conversa com qualquer pessoa e realmente gosta da mostração, de se 

dar ao consumo enquanto imagem, mesmo fora do Facebook. 

 

 

4.8 PERFIL 7 

 

Este perfil é de C. T. com 410 amigos e 75 fotos, noivo. A pessoa em questão que 

trabalha como personal trainer é bem espontânea e faz valer seus “dotes físicos” para dar-se 

ao consumo no Facebook. Aparece em fotos com amigos de modo descontraído, no trabalho 

ensinado um iniciante na musculação a fazer supino (exercício para os peitorais) sem dar a 

menor mostra de que estava sendo fotografado, também fez uma foto mostrando suas 

tatuagens. Novamente ressalta-se que as fotos demonstram uma boa dose de intimidade 

exposta, frisa-se novamente que até o surgimento do Orkut, que foi a rede social que 

popularizou a mostração, embora be3m mais limitada, este tipo de exposição seria algo algo 

deslocado na vida social. Todas as fotos vistas forma curtidas e comentadas. Este perfil em 

particular seria uma espécie de tipo ideal, pois o C. T. vive da mostração da sua imagem, pois 
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como personal trainer sua propaganda é o seu corpo. Desse modo, há todo um interesse em 

se dedicar à mostração via Facebook para tecer laços profissionais que afinal de contas são 

válidos para sua sobrevivência no mundo do fitness. 

 

 

4.9 PERFIL 8 

 

O perfil é de R. N. com 580 amigos e 38 fotos e é casado. Ele é indivíduo em algumas 

ocasiões e pessoa em outras, apesar das suas fotos mostrarem uma pessoa, mas como quem 

escreve fez a graduação em ciências sociais com o R. N. sabe bem como ele age nos vários 

momentos da vida cotidiana. Nas suas fotos aparecem muitos momentos lúdicos divertindo 

crianças vestido de palhaço com um grupo a rigor também. Estas fotos receberam sanções 

positivas, até porque se trata de uma atividade humanitária e no do perfil em questão sempre 

foi uma individualidade que gostou muito de participar com muito talento de atividades 

sociais. É interessante ressaltar que R. N. trabalhou com menores infratores e sempre foi uma 

individualidade realmente dedicada a recuperar socialmente estes menores que por força, 

muitas vezes de suas condições sociais enveredaram pelo mundo do crime.  Estas fotos com 

o trabalho humanitário não são de um grau de intimidade muito exacerbado, muito embora 

mostrem quem, na verdade, é R. N. Seria mais aquele tipo de fotografia que a 

individualidade exporia até mesmo para desconhecidos com o fim de divulgar os momentos 

da ação como alguém que trabalha pelo bem social e, ao que parece, as intenções desta ação 

são as melhores possíveis, podendo haver algum “marketing pessoal”. Também há fotos com 

a família que, mesmo planejadas, não deixaram de ser bem recepcionadas pelos amigos. 

Estas em particular seriam o tipo de fotos que anteriormente só se divulgaria para um círculo 

mais íntimo. Toda questão é que de se tratar de um ser humano muito carismático e bondoso 

principalmente para os que estão necessitados. 

 

 

4.10 PERFIL 9 

 

O Perfil é de A. R.. com 33 amigos e 25 fotos. Ela, uma profissional altamente 

reconhecida, é um indivíduo quase que ideal típico como foi esboçado no primeiro capítulo. 

Suas fotos na maior parte dos casos são em contato com a família. São fotos, quase sempre 

planejadas e selecionadas, do tipo todo mundo faz uma pose e clica-se a máquina, não parece 
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haver tanta espontaneidade. Todavia, mesmo quem conhece esta mulher, com sua 

personalidade um tanto forte, parece não se importar muito com isto e as fotos são em geral 

curtidas e comentadas pelos seus amigos que na maior parte são da sua família. Novamente, 

mesmo para um indivíduo, a força do Facebook se faz valer e a mostração de uma intimidade 

vem à tona. 

 

 

4.11 PERFIL 10 

 

O perfil que se segue é de L. G. com 319 amigos e 10 fotos. Trata-se de um 

adolescente de 13 Anos de idade que ainda não está definido se será uma pessoa ou um 

indivíduo, embora já apresente características que vai ser uma pessoa futuramente. Desse 

modo, suas fotos são quase todas em situação no colégio. São fotos demonstrando certo ar de 

rebeldia própria desta idade e bastantes espontâneas, ou seja, um dionisíaco ainda na 

adolescência. É interessante escrever sobre este perfil, já que se trata de um adolescente, para 

se entender que a modulação da forma social, o Facebook, acolhe todos impondo sua 

dinâmica e, neste caso, podem publicar e, como aconteceu com L. G., receber uma sanção 

positiva sobre suas fotos. Deve-se notar que o adolescente em questão publica com a 

autorização e aprovação de seus pais, logo estão, também, envolvidos no dionosíaco. De 

onde se pode pensar que o dionisíaco está presente em todas as faixas etárias, não se resume 

a jovens, pois aqui já foi descrito perfis de 13 á 66 anos de idade todos com a finalidade, 

reflexivamente ou não, de dar sua imagem ao consumo e consumir a imagem do outro. A 

“voracidade” com que se perscruta os perfis dos amigos a cata de consumir vai além, pois, ao 

ter acesso, a um perfil de alguém, automaticamente se pode invadir o perfil de seus amigos. 

Toda esta “invasão de privacidade” não é apenas tolerada, porém, até mesmo, incentivada 

pelo que o pesquisador pode perceber no poder formante do Facebook. 

 

 

4.12 PERFIL 11 

 

Este perfil pertence a A. C. com 848 amigos e 27 fotos, casada. Trata-se de uma 

pessoa. O que chama à atenção neste perfil é que, apesar de possuir 848 amigos, suas fotos 

de casamento, na praia, com sua filhinha ou agarrada com a cadela da sua casa, todas 

demonstrando uma algo grau de explicitação de sua intimidade não foram muito curtidas e 
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comentadas. Ela é uma nutricionista de boa aparência pelos padrões que a sociedade costuma 

classificar. Todavia, suas publicações fotográficas parecem que não foram muito bem 

acatadas pelos amigos. Quem pesquisa conhece pessoalmente esta pessoa e não vê motivo 

algum para o quase ostracismo, pois se trata de uma pessoa sem nada que manche sua 

imagem. Talvez o que tenha gerado esta quebra na dinâmica do Facebook seria o fato de ela 

ter se casado com um rapaz egresso da subcultura das drogas e este fator é mais ou menos 

público, porém é apenas uma hipótese especulativa. Para agregar valor a esta hipótese, se 

pensa que por ter seu circulo de amigos entre pessoas não muito dionisíacas sua atitude tenha 

sido desaprovada, pois a hipocrisia é uma moeda social. Alguém usa drogas ilícitas e não é 

vista usando, apesar de ser fato conhecido, não tem problema algum, mas o aparecer se 

drogando gera o ostracismo de quem usa e de seus íntimos. Fica, portanto, sem explicação 

realmente objetiva este caso. Até mesmo é bom que se veja que não há uma homogeneidade 

geral no Facebook, pois já se viu muitas fotos “impressionantes” não receberem uma sanção 

tão positiva tão grande como outras que, aparentemente, não receberiam um bom julgamento, 

serem curtidas e comentadas. Até onde se vê a banalidade da vida cotidiana sem preparo é 

mais acolhida do que o preparo reflexivo do que se quer mostrar. 

 

 

4.13 PERFIL12 

 

 Este perfil que será comentado agora pertence a A. M. com 87 amigos e 35 fotos. 

Quem escreve gostaria de comentar este caso em particular por se tratar de uma criança de 10 

anos com fotos com a família e amigos publicadas, curtidas e comentadas, todas como uma 

dose de intimidade muito alta que por certo são aprovadas pelos pais que acompanham de 

perto suas atividades vituais. É um caso de se pensar o quanto as novas tecnologias estão 

realmente reestruturando o contato social em bases dionisíacas A questão do dar-se ao 

consumo, a mostração chega a limites outrora impensáveis. Quem imaginaria que uma 

criança de 10 anos estaria fazendo convites para adultos para jogos on-line numa rede social? 

Algo quase surreal. Então, ao que parece, a internet, em particular as redes sociais com foco 

no Facebook, estão num processo continuo de retroações entre a realidade concreta e o 

mundo telemático. O que parece estar ficando mais e mais claro para o pesquisador é que o 

antigo princípio de realidade freudiano baseado no recalque das pulsões esta ficando para 

trás. Tudo indica que se está numa realidade regida pelo principio do prazer, quase uma 

surrealidade para ser mais exato. A questão de consumir e dar-se ao consumo já virou algo 
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tão banal que sequer se nota que, até bem pouco tempo atrás, se ficaria enrubescido em 

mostrar certas fotos para gente que não fosse de, pelo menos, um circulo bem íntimo. 

No que segue a este capítulo será feita a conclusão do trabalho. Na conclusão se 

retomará todo percurso feito desde o primeiro capítulo destacando os pontos mais 

importantes para reavivar a memória do leitor e que este possa compreender as reflexões 

finais onde se dará vazão há um tanto de paranóico no que se escrevera.. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O leitor deste trabalho deve ter percebido que foi traçado um longo caminho através 

de várias áreas do conhecimento. Primeiramente, da epistemologia que deu os fundamentos 

gerais de compreensão do trabalho. Depois de filosofia, história e sociologia todos 

imbricados e a seguir um estudo mais sociológico-histórico do Facebook para finalmente se 

chegar  ao capítulo onde a análise compreensiva de perfis na rede social pesquisada foi feita. 

Deve questionar-se o porquê de tanto preparo para uma parte de campo relativamente 

pequena. Esta questão é legítima e o pesquisador se sente na obrigação de responder antes de 

fazer uma retomada do que foi escrito. Quem escreve possui um título de graduação em 

ciências sociais, porém os 3 semestres cursados de filosofia anterior à entrada no mundo das 

ciências sociais marcaram profundamente a maneira de pensar e escrever de quem escreve. 

Quando se tem uma mentalidade filosófica e se está no mundo da ciência que requer o 

empírico normalmente sente a necessidade de uma ampla passagem pela noosfera para 

embasar qualquer coisa que de empírica venha a ser escrita baseada na observação. Assim, 

num tom de confissão se está explicado o formado que acabou por tomar este escrito. Desse 

modo, se pode fazer uma rememoração do que foi escrito no todo valendo como as 

considerações finais. 

No primeiro capítulo se criou as bases epistemológicas para tudo que foi escrito na 

sequência.  Começou com uma discussão onde se questionou a pós-modernidade. Através de 

algumas colocações se procurou demonstrar que não se está na nessa fase. Parece ter ficado 

nítido que, atualmente, todos se encontram numa crise da modernidade. Se esta crise vai 

redundar na pós-modernidade ou numa modernidade renovada só o tempo irá dizer, mas ao 

que tudo indica a construção do saber já não passa, como passava até bem pouco tempo, pelo 

cânone modernista “duro” e neste sentido se pode afirmar que há um pós-modernismo no 

saber, nas artes e outras áreas. Outros pontos também foram tocados, mas este é o mais 

importante para se ter em mente. 

Ainda no epistemológico se delineou duas metáforas que permearam, quase todo o 

percurso da pesquisa que foi Apolo e Dionísio que são categorias gregas. De início essas 

categorias seriam somente mais duas ao lado das outras, mas com o processo de reflexão 

sobre o predomínio mercadológico que foge bastante ao escrutínio duma atitude mais 

comedida pela razão moderna. Assim, tornou-se quase que imperativo ao longo de todo 

trabalho contrapor o apolíneo ao dionisíaco tende em vista que se tornaram dois tipos ideais 



91 

 

ao lado do individuo “germânico” e da pessoa “brasileira”. Com isso, se procura 

compreender que nenhuma ação social é totalmente apolínea ou simplesmente dionisíaca, 

mas que uma das características será mais marcantes. A titulo de uma metáfora ilustrativa se 

deve entender que Apolo e Dionísio estão a todo tempo engalfinhados num combate pela 

“posse” das individualidades em determinado momento dessa luta há a predominância de um 

ou de outro. Deve-se conceber que no ser humano a razão e a paixão se envolvem num 

constructo difícil de se separarem. Desse modo, se percebe que o homem é sapiens e demiens 

ao mesmo tempo (MORIN 2008). 

Ao se continuar foi feita uma reflexão sobre o eu reflexivo e o sistema pré-reflexivo 

que foram bastante úteis para se fazer o contraste entre a modernidade e a fase de crise atual 

que seria mais pós-reflexiva ou o retorno do pré-reflexivo. 

Logo a seguir se delineou dois tipos ideais que foram o indivíduo “germânico” e a 

pessoa “brasileira”. Com estes tipos se buscou na parte de campo entender se haveria 

diferença na exposição da individualidade no Facebook e, ao que parece, a força da 

modulação da forma social é tal que mesmo os indivíduos forma formados. 

Para se terminar o capítulo 1 se expôs a noção central de todo trabalho que foi a de 

forma social e a questão das suas modulações. Houve uma extensão um pouco proposital nos 

comentários para que a noção ficasse bem nítida para o leitor, já quer o Facebook é uma 

modulação da forma social com o recorte simbólico global. 

No segundo capítulo se considerou a técnica em suas metamorfoses. Trabalhou-se 

hipoteticamente sobre os inícios do homo sapiens sapiens de modo a entender que homem e 

técnica formam uma unidualidade onde um gera o outro. 

A seguir se passou para Grécia onde se viu que a base da técnica ocidental foi gerada 

como um saber prático. Por mais paradoxal que isto possa parecer ficou claro que a técnica 

mais elevada era, naquela época e lugar, a filosofia, pois os filósofos tinham de ter um senso 

prático de discorrer sobre qualquer assunto de forma dialética e a qualquer momento de 

maneira a defender suas posições sobre determinado assunto. Isto não implica dizer que as 

outras técnicas não tinham valor. Todas tinham, apesar de hierarquizadas, o que realmente 

contava era a excelência, desde que cidadão grego, na execução da sua técnica. 

No momento seguinte se viu como na Idade média a técnica se aproximou da empiria 

e o homem, devido as suas necessidades, passou a observar a natureza de modo a entender 

seu funcionamento para começar a produzir o que logo viria a se tornar a tecnocultura. 

A tecnocultura, então, vem a se formar por completo já na Idade Moderna onde se 

compreendeu que com seu tripé (técnica, ciência e poder), os nascedouros burgueses 



92 

 

começaram a dominar o cenário social buscado se firmarem como uma “classe” que 

posteriormente viria, com a Revolução Francesa, a ser a elite dominante que é até hoje, 

mesmo com a controvérsias conceitual que não é o foco de discussão da pesquisa. 

Logo se seguiu uma metamorfose, ainda que não total, mas que mudou muito do 

mundo tecnocultural que foi o advento da cibercultura, que não é realmente um “artefato” 

como poderia parecer a primeira vista, mas uma maneira de se apropriar do artefato 

tecnocultural para fins dionisíacos. 

No terceiro capítulo se fez um estudo sociológico e também um tanto histórico sobre 

a construção do Facebook. Nele se entendeu que de uma brincadeira de jovens universitários 

que se tornou séria paulatinamente acabou por redundar na rede social mais “in” do momento 

e que, além de tudo, tem suas ações em Wall Street. Ficou claro ao longo do capítulo as bases 

dionisíacas do Facebook, mesmo que em conjunção com o apolíneo. Donde se extrai uma 

conclusão preliminar que algo dionisíaco só poderia gerar algum tipo de uso que, pelo 

menos, se assemelhasse. 

No quarto capítulo foi feito o trabalho de campo. Nesse capítulo foram feitas análises 

compreensivas de perfis. Ao todo foram 12 perfis pesquisados. Se tomou o cuidado de expor 

o mínimo o dono do perfil citando somente dados essenciais para se entender a dinâmica de 

como  a pessoa ou indivíduo utilizava o Facebook no que toca a mostração da sua imagem na 

linha do tempo que é o álbum de fotos cronologicamente arrumado. As individualidades 

foram escolhidas aleatoriamente somente com um único senão: que fossem bem diferentes 

entre si. Assim se empreendeu um olhar sobre as fotos buscado ver o grau de intimidade que 

era exposto pela pessoa ou indivíduo. Em quase todos ficou nítido que o que estava sendo 

mostrado, que talvez não chame à atenção mais de tão banal que está, era que se o que se 

mostrava naqueles perfis fosse mostrado com o grau de divulgação até bem pouco tempo 

atrás seria algo , ao menos, que causaria algum desconforto sobre quem estive divulgando tal 

o grau de intimidade nas fotos vistas. A questão de um aluno de jiu-jitsu ao ser interpelado 

sobre o porquê de andar com uma câmera para onde ia tirando fotos e publicado no Facebook 

que foi respondida que era o seu marketing pessoal deixa muito nítido o caráter 

mercadológico do que se vive atualmente e isto fica ressaltado de maneira muito evidente no 

álbum de fotos das pessoas ou indivíduos na rede social pesquisada. Com essa última 

colocação, se pode chegar a uma consideração mais funda um tanto paranóica, mesmo que 

fenomenológica sobre a modulação da forma social, o Facebook. 

Em 1979 Margaret Thatcher sob a alegação que não haveria outra alternativa (TINA: 

There Is No Alternative) diante do déficit estatal deslocou a economia inglesa que era de 
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bem-estar social em boa parte para o mercado. Em 1980 Ronald Regan, presidente dos EUA, 

fez o mesmo. As consequências destas ações vieram em efeito dominó. Afinal boa parte dos 

países aderiu á economia de mercado. Se com o político havia uma pedagogia da 

homogeneização, com o mercado, diante das múltiplas opções ao consumidor, a uma 

constante diferenciação e um relativismo que só existiu na desagregação do feudalismo 

enquanto a modernidade se estruturava (BAUMAN 2010). Com a dinâmica de mercado e o 

concomitante relativismo, pois os padrões ditados pelo Estado jardineiro (BAUMAM 2010) 

vieram abaixo não totalmente, mas teve de ceder sua soberania e até estimular o mercado. A 

partir de então a composição do aspecto subjetivo de cada ser humano estava quase que 

completamente atrelado à seu poder de compra. O que faz a distinção no mercado não é tanto 

o capital cultural possuído, mas os bens que se pode comprar, ou seja, é um modelo do 

excesso e, portanto, dionisíaco. A intenção do que se expôs acima não é de modo algum fazer 

apologia ou detração de qualquer um dos modelos, pois ambos não oferecem nenhum tipo de 

solução definitiva para os males que são enfrentados pelos seres humanos no seu dia a dia, 

aliás, isto seria cair em uma utopia de que não vive atrelado a realidade concreta, mas tão 

somente a noosfera. Trata-se tão somente deixar claro que o “Estado coerção” deu lugar à 

liberdade de escolha dentro dos limites das diversas categorias de renda na estratificação 

social, além de promover no ser humano um comportamento de ao consumir dar-se ao 

consumo também. Deve-se entender que quem compra uma roupa de luxo está dando sua 

imagem ao consumo por parte de quem observa. Acontece que, com o controle da economia 

tendo passado em boa parte para o mercado acaba que o funcionamento da vida social acaba 

por adquirir características de mercado, mas como? Foi dito na introdução que a forma social 

é o todo, dado o recorte necessário à pesquisa, e que se modula. A economia é uma 

modulação da forma social, ou seja, é uma parte sua, mas segundo o princípio holográfico o 

todo está nas partes e as partes estão no todo. Dessa maneira, acaba que através da osmose da 

forma social através dos sentidos, que se entranha no sistema pré-reflexivo, acaba-se por se 

incorporar a modulação econômica que holograficamente se espalha pelas demais 

modulações incorporadas.  

Esta comprovação pode ser feita muito facilmente, basta olhar revistas, TV, sites de 

variedades, YouTube e se verá que o modelo de mercado, que é dionisíaco, é geral. Não se 

resume a anúncios publicitários. Isto é o que há de menor e talvez até banal, pois é 

reconhecido prontamente pelo eu reflexivo e posto sob crítica, mas o que se vê é a mostração, 

o dar-se ao consumo que produz consumo, pois uma celebridade, geralmente, é objeto de 

emulação, a imagem agarra o sistema pré-reflexivo e surge na reflexividade como algo 
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espontâneo, geralmente, nestes casos, se tem a impressão que se teve uma idéia própria. Daí, 

então, se é forçado a concluir que o dionisíaco no Facebook não é outra coisa que a 

incorporação de uma característica de uma modulação da forma social por outra, no caso a 

rede social estudada.  

Com toda esta retomada do que foi escrito no texto e chegando ao final da pesquisa é 

chegado o momento de se aventar sobre a confirmação ou não da hipótese de trabalho 

colocada na introdução. Pensa-se que com todo trajeto percorrido ficou nítido que a hipótese 

de trabalho ficou bem confirmada, ou seja, que realmente a modulação da forma social forma 

seus usuários de maneiras a dar-lhes maneiras de se expor dionisíacas, o dar-se ao consumo e 

consumir em imagens, e que estas maneiras dionisíacas vem de uma outra modulação da 

forma social, a economia,  dado o seu recorte simbólico que é global, se repete novamente, e 

que afinal dado que se está em plena fase onde o sistema pré-reflexivo tem predominância 

sobre o eu reflexivo, se pode ir além e afirmar que a própria forma social na sua totalidade é 

bastante dionisíaca. 
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