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RESUMO

Este trabalho visa levantar os conceitos de Sociedade em Rede Digital,
interrelacionando normalidade e patologia dentro de um campo teórico
interdisciplinar e suas influências na estruturação psíquica. Propõe vislumbrar uma
reflexão e análise dos processos de estruturação psíquica humana, de formação de
identidade/identificação pela interação tecnológica, bem como de formação do “Eu”
e dos comportamentos psicológicos e sociais oriundos desta relação. O estudo visa
utilizar conceitos de diversas áreas, proporcionando uma perspectiva multicausal e
dialógica. A população pesquisada é de universitários e estudantes do ensino
técnico /médio da região de Macaé, sendo 7500 matriculados no ano de 2010, dos
quais, como amostra, foram utilizados 94 questionários válidos. A metodologia
aplicada ao estudo é de caráter qualitativo e quantitativo, pois abrange tanto os
fatores conceituais obtidos através de revisão bibliográfica como desenvolvimento
de resultados estatísticos através das análises dos resultados dos questionários
aplicados. A pesquisa em questão busca evidenciar comportamentos patológicos na
utilização da tecnologia, principalmente dos usuários de internet e redes sociais
digitais, usando instrumento desenvolvido para mensurar o complexo compulsivo
descrito pelo DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e o
CID, Compendio Internacional de Doenças. Diversos autores foram utilizados para
embasar o constructo teórico, como Freud, Saussure, Vygotsky, Castells, Souza,
Pierre Levy, Bauman, Hall, Turkle, Young, Carr, entre outros. Dentro do âmbito
estudado e dos resultados encontrados, a pesquisa propõe que o uso excessivo da
internet e redes sociais digitais pode afetar a estruturação psíquica do usuário digital
e trazer riscos de dependência pelo uso desta tecnologia.
Palavras-Chave: Estruturação psíquica, redes sociais digitais, identidade, patologia.

ABSTRACT

This search aims to survey the concepts of Digital Networked Society, interrelating
normality and pathology within an field interdisciplinary theoretical and their influence
on the psychic structure. Proposes glimpse a reflection and analysis of the processes
of human psychic structure, formation of identity / identification by the interaction
technology and training of "Self" and the psychological and social behavior from this
relationship. The study aims to use concepts from different areas, providing a
perspective with several causes and dialogical. The research population is college
students and technical education / middle region of Macae, with 7500 registered in
2010, of which, as a sample, we used 94 valid questionnaires. The methodology is
applied to the study of qualitative and quantitative, it covers both the conceptual
factors obtained from literature review and development results through statistical
analysis of the results of questionnaires.
The research in question seeks to demonstrate pathological behaviors in the use of
technology, especially the Internet users and online social networks, using an
instrument developed to measure the complex compulsive described by DSM,
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, and the CID, Compendium of
Diseases . Several authors have been used to support the theoretical construct, like
Freud, Saussure, Vygotsky, Castells, Souza, Pierre Levy, Bauman, Hall, Turkle,
Young, Carr, among others. Within the scope of the study and findings, the research
suggests that excessive use of the internet and social networks can affect the user's
psychic structure and bring risks of dependence through the use of this technology
Keywords: Structuring psychic, social networks, identity, pathology.
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1 INTRODUÇÃO

Nas ultimas décadas do século XX e a início do século XXI, os conceitos
paradigmáticos

estão

se

alterando

velozmente

graças

aos

avanços

tecnológicos, presentes no final do século XX, que proporcionaram uma
drástica modificação nos processos de comunicação, economia, costumes e
realidade. A realidade até então conhecida foi totalmente reestruturada para
uma virtualização das relações dando lugar para a atemporalidade e
encurtando as distâncias geográficas. Consequentemente, as identidades
oriundas destes choques entre concepções proporcionam novos paradigmas
relativos à fluidez de comportamento e ao referencial para a estruturação
psíquica.
Vive-se na era da informação, de rápidas mudanças nas estruturas
sociais e em suas relações. Não é, portanto, uma simples questão de ponto de
vista, é uma ressignificação dos papéis, não mais fechados e inertes, ou
melhor, a reconstrução dos parâmetros exercidos pela apropriação da
convivência diária. E tal convivência distingue-se pela virtualização das
relações nas Redes Sociais Digitais.
Tornou-se evidente que as atuais tecnologias e suas aplicações
possibilitam novos arranjos sociais e psíquicos, mudando paulatinamente o
comportamento individual e coletivo. Vários autores dialogam em relação à
Cibercultura como sendo o (não) lugar, permitindo e ofertando múltiplas
possibilidades de leituras, sendo muito mais que uma simples ferramenta
tecnológica, mas uma extensão de nossos desejos.
Nesta perspectiva, esta nova tecnologia se entranha e se ramifica nas
mais variadas concepções, tornando-nos dependentes não apenas no sentido
patológico, mas, principalmente, por permear nossas manifestações culturais,
econômicas, sociais e psicológicas.
Dentro do víeis da neuropatologia, o fator utilização não é o problema a
ser investigado, mas a exposição ao meio; nesse sentido, a utilização da
tecnologia, seja para atividades do trabalho, estudo ou lazer, não seria a
questão a ser avaliada e, sim, seus efeitos sobre o comportamento e a
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estrutura psíquica e biológica. Os ambientes de trabalho e acadêmico utilizam
cada vez mais a tecnologia, expondo os sujeitos a patologias como as
compulsões relacionadas ao labor excessivo: Workaholic e a Tecnomania - uso
indiscriminado da tecnologia.
A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) aponta que adicional é o
acréscimo salarial devido ao trabalhador que labora em condições mais
gravosas, ou seja, em condições ou horários considerados fora da
normalidade, e que podem prejudicar de alguma forma a integridade física e
mental de quem o presta. Nessa vertente, todo o tempo que o sujeito está
exposto a tecnologia deve ser considerado.
Autores como o Psiquiatra. Goldberg (1996) estudam como o Transtorno
de dependência da Internet pode afetar o sujeito, diminuindo sua capacidade
profissional, acadêmica, social, econômica ou financeira, psicológica e
fisiológica. Tal transtorno também pode ser denominado de Uso Patológico da
Internet, termo cunhado pela pesuisdora Young (2011).
Dentro da etiologia acadêmica e da psicopatologia, o Uso Patológico da
Internet inclui algumas caracteristicas importantes, tais como:
Dependência Cibersexual - vício em utilizar salas de chat para adultos
ou ciberpornografia.
• Dependência de Ciberrelacionamento - amizades on-line, feitas em salas
de chat ou newgroups que substituem a vida real da família e amigos.
• As compulsões por jogos em rede – uso compulsivo de jogos on-line,
dependência de leilões on-line, e comércio on-line obsessivo.
• Sobrecarga de Informação – navegação compulsiva pela rede Web ou
banco de dados de pesquisas.
• Dependência de computador – uso obsessivo do computador, jogos ou
programação de informática.
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V),
desenvolvido pela American Psychiatric Association, tem como perspectiva
substituir o último manual com pretensão de lançar a nova edição revisada e
modificada para o ano de 2013 contendo um bloco para tratar de compulsão
pela Internet.
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A dependência pelo uso excessivo da Internet, de acordo com os novos
levantamentos, caracteriza-se como uma inabilidade que o sujeito possui para
reprimir e controlar impulsos, provocando desconforto e sentimentos de culpa.
Tais

comportamentos

compulsivos

normalmente

podem

gerar

inicialmente um alívio de tensão perante a ansiedade, depressão, falta de
habilidade social em comunicação face a face. Porém, trazem efeitos
significativos sobre o estado psicológico e fisiológico, como alterações do ciclo
vigília/sono, problemas relacionados às relações interpessoais, profissionais,
sexuais entre outras.
Os dependentes em internet e redes sociais usam-na como ferramenta
para possibilitar e facilitar a comunicação, gerando sentimento de prazer e
satisfação, o que pode acarretar um fator eliciador para a dependência.
Estudos desenvolvidos por Young (2011) demonstram que algumas variáveis
relacionadas à baixa autoestima, insegurança, timidez, falta de pró-atividade
são fatores que colaboram para o uso excessivo.
Neste âmbito, a pesquisa apresenta como justificativa a constatação de
que, atualmente, as novas tecnologias produzem forte impacto sobre a vida,
seja ela privada ou pública, como instrumento integrador dentro da conjectura
social,

provocando,

assim,

novas

tendências

e

interferindo

direta

e

indiretamente nos processos de construção de identidades. O projeto possui
como justificativa levantar se o uso excessivo da internet e das Redes Sociais
digitais evidencia-se como elemento eliciador de dependência psíquica.
A referente pesquisa propõe responder a seguinte questão-problema:
como a dependência psicológica da internet e redes sociais digitais influenciam
a estruturação do psiquismo humano e suas interações sociais?
Como hipótese, a pesquisa propõe que o uso excessivo da internet
pode afetar a estruturação psíquica do usuário nativo ou imigrante digital e
trazer riscos de dependência pelo uso desta tecnologia.
Este estudo visa alcançar os seguintes objetivos propostos:
Geral:
Analisar os conceitos de Sociedade em Rede, interrelacionando
normalidade e patologia dentro de um campo teórico interdisciplinar e suas
influências na estruturação psíquica.
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Específicos:
1. Identificar os conceitos de anomalias e comportamentos desviantes no
contexto da sociedade em rede digitais (RSD), interrelacionando com a
formação de estruturas psíquicas;
2. Verificar se a busca por visibilidade social nas RSDs agem como
mecanismo de gratificação e reforço para a dependência psíquica;
3. Avaliar se o uso das Redes sociais digitais propiciam ou alimentam
estruturas psíquicas patológicas em usuários que as utilizam por
quarenta horas ou mais por semana.
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2. TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES DE COMPORTAMENTO

A definição de identidade pode ser ampla devido a suas várias
concepções oriundas da psicologia, psicanálise, sociologia, filosofia e do
momento histórico e social que uma determinada cultura atravessa e de seus
paradigmas científicos.
No entanto, Castells (2002) define identidade como

(...)a fonte de significado e experiências de um povo.
Processo de construção de significado com base em um
atributo cultural. Conjunto de atributos culturais interrelacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras
fontes de significado. (p.13)

Neste contexto, é importante salientar aspectos importantes, tais como o
conjunto de atributos culturais e seus interrelacionamentos e, acima de tudo, o
fator de construção simbólica.
Segundo Freud (1969), em Totem e Tabu, a identidade se estabelece no
cruzamento de nosso aparato psíquico (com que nascemos) e a realidade
externa. O que existe fora de nós é chamado de sociedade humana, com suas
instituições e normas. Esta percepção de identidade nos permite ter a
sensação de continuidade, de sermos sempre os mesmos, independentemente
do momento em que estamos vivendo, seja no passado ou no presente.
É nessa perspectiva que pode-se analisar a constituição do sujeito pela
cultura, seja psíquica ou materialista. Freud (1969), em Totem e Tabu, referese às instituições humanas como produtos de uma forma de pensamento, tanto
instituições matrimoniais como casamento grupal, quanto instituições com
características religiosas como o Totemismo ou, ainda, a economia que
atravessa todas as outras instituições.
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Para Maia (2007),
A identidade do sujeito pós-moderno já não é taxada como fixa
ou permanente, como acontecia no Iluminismo. Passa-se a
compreender que o indivíduo pode assumir diferentes
posições, conforme o papel que está representando, gerando
um processo de identificação que não é automático, mas pode
ser ganho ou perdido ao longo de sua trajetória. A
complexidade da vida cotidiana, atravessada pela globalização
que encurta distâncias e conecta comunidades em novas
estruturas de espaço-tempo, impõe que assumamos distintas
identidades que podem ser conflitantes entre si. Posicionamonos frente ao outro de acordo com as expectativas lançadas
sobre nós. (p. 07)

Assim, vivemos o que chamamos de identidade líquida ou modernidade
líquida, de acordo com Bauman (2005), que discorre sobre a decadência das
instituições sociais e a perda de valores propagada por estas.
Maia (2007), ao citar Hall (1999), enfatiza o aspecto da crise de
identidade vivenciada na sociedade pós-moderna e argumenta que

O sujeito fragmentado caracteriza-se por ter múltiplas
identidades culturais – que podem ser contraditórias ou não –
provisórias, variáveis e, muitas vezes, problemáticas. O
individuo pós-moderno assume uma identidade "móvel" e
"temporária" – uma possibilidade dentre as múltiplas possíveis
– de acordo com o momento e local. Isso ocorre porque a
construção da identidade se dá na interação com os outros – e
"pelas formas através das quais nos imaginamos ser vistos por
outros" (HALL, 1999) – ao longo da vida, constituindo um
processo em constante mudança e formação. (p.04)

Segundo Souza (2006), estes valores estabelecidos se dão através da
“indústria cultural que massifica e aliena, padronizando identidades e excluindo
qualquer possibilidade de construções identitárias individualizadas.”
Esta indústria cultural se fortifica hoje pelo culto às Redes Sociais e pela
Internet que já ultrapassou a televisão como maior meio de entretenimento. As
Redes Sociais tiveram uma rápida aceitação social, influenciando direta e
indiretamente os costumes e os hábitos das mais diversas populações e
classes sociais.
Dentro deste processo dialógico entre o psiquismo e o social é que, no
presente momento, as redes sociais possibilitam uma gama de significantes,
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podendo ofertar um maior campo simbólico para influenciar a formação de
identidade.
De acordo com a perspectiva de Castells (2002), as
(...) redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma
ilimitada, integrando novos nós desde que consigam
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem
os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou
objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em
redes é um sistema aberto altamente dinâmico, suscetível de
inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. (p. 499)

A dinâmica desse processo oferece uma enorme mudança em relação
aos processos anteriores devido a sua velocidade, quantidade de informações
e acessibilidade, além, é claro, da interatividade. O sujeito não é um mero
telespectador, ouvinte ou leitor; ele sai de uma figura passiva de receptor e
passa a ser emissor-receptor.
Neste processo interativo, deve-se salientar que o desenvolvimento
tecnológico vivido nos últimos anos, principalmente no final do século XX,
tendo como catalisador a Globalização, possibilitou as enormes mudanças nas
concepções de comunicação e formação de subjetividade. Entretanto, estas
alterações da subjetividade, seja como causa ou consequência, modifica e
transforma a estrutura social e suas relações de poder, além de possibilitar o
surgimento de uma nova cultura baseada na informação.
Castells (2002), em O poder da identidade, relata que muitas das
transformações sociais vividas nos últimos anos do século XX foram
consequências da reestruturação do capitalismo, quando o conhecimento e a
informação adquiriram um papel crucial nos processos produtivos e as
transformações sociais modificaram essencialmente as relações de trabalho.

2.1 Do natural ao não natural - escrita e representação simbólica.

Freud (1969) afirma que o homem primitivo não fazia distinção entre
fenômenos psíquicos, sociais e naturais. Pode-se dizer que as realidades
externa e interna se confundiam.
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O mundo possuía alma, ou melhor, o mundo e seus objetos eram
possuidores de alma, os objetos possuíam poder e emanavam sobre os
homens seus poderes. Em outras palavras, o individual e o coletivo não
possuíam uma distinção clara e definida. Era o predomínio do pensamento
animista descrito por Freud (1969) em seu artigo intitulado Totem e Tabu .
Esse tipo de pensamento animista, no qual todas as coisas - sejam
elas vegetais, animais ou inorgânicas – são dotadas de espírito, produzem
comportamentos coletivos, a partir dos quais todos os indivíduos pertencentes
a um determinado clã ou tribo participavam rigorosamente de seus rituais. As
transgressões poderiam acarretar maus presságios a todos os componentes do
grupo.
A aparente indiferenciação entre os objetos e os pensamentos era tal
que a simples visão de uma ave morta no chão poderia trazer precedentes
terríveis ou, ainda, fazer com que em certas regiões, consideradas
assombradas, fosse proibido transitar ou passar: o mundo era possuidor de
alma.
Esse tipo de pensamento explicaria também as concepções
animistas acerca de espíritos, magia, bruxaria, pessoas e
coisas com poderes mágicos, além da dúvida quanto à
animação de algum ser, e a atitude frente à morte, que guarda
ainda o desconhecimento e a ambiguidade dos estágios iniciais
a esse respeito e, consequentemente, inspira ainda o mesmo e
intenso medo.(FERREIRA, 2000 p. 36)

Não se pode dizer simplesmente que tais fatos são projetivos oriundos
da psique individual, exteriorizados através de seus temores e dúvidas, sendo
mimetizados pelo grupo por processos de identificação ou, ainda, por uma
neurose coletiva, que é uma interpretação puramente psicológica do mito.
Seria melhor relativizar esses processos e mecanismos psíquicos
como fazendo parte do mundo humano e, como tal, de uma perspectiva do não
natural. Esta relação implica que a psique seria da ordem do não natural e,
como todas as coisas relativas ao homem, seria uma construção, porém não
relativa ao sujeito, mas à espécie e, por assim dizer, coletiva. O mundo, nessa
perspectiva, também seria da ordem do não natural. Então, se todas as coisas
que são inerentes à espécie humana, inclusive o próprio homem, são não
naturais, como podemos caracterizar a distinção entre projeção e introjeção? O
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mundo é uma projeção da psique humana, ou o humano é o resultado da
introjeção das relações objetais com o mundo? Nesse âmbito, o interno e o
externo se confundem e se misturam. A ilustração dessa construção de duas
superfícies simultâneas e heterogêneas é a fita de Moebius, em que o dentro e
o fora se perdem, se confundem e se separam, dependendo do ponto em que
se encontram numa mesma superfície. Pode-se, então, utilizar a banda para
pensar a cultura e as manifestações humanas.
Pensar o homem como causa e causador de si mesmo, como produto
das relações e como produtor de relações e, assim, nesse processo onde se
perde a referência a um único elemento eliciador, possibilitando trabalhar o
psiquismo não relativo à intersubjetividade, mas relativo às relações, é a
perspectiva em que se pode conceber a constituição do sujeito pela cultura,
seja psíquica ou materialista. Freud (1969), em seu escrito Totem e Tabu,
refere-se às instituições humanas como produtos de sua forma de pensamento,
sejam instituições matrimoniais, como casamento grupal, sejam instituições
com características religiosas, como o Totemismo, ou ainda a economia que
atravessa todas as outras instituições. Nesse caso,
O pensamento primitivo, comum às crianças e aos povos
primitivos, ou seja, uma etapa de ambos os desenvolvimentos
onto e filogenético, conteria várias concepções marcadas por
limites bastante fluidos, ou quase ausentes, entre o eu e o
mundo externo, entre o real e o imaginário, com maior
enfatização da realidade interna, psíquica, na linha narcísica. O
enfoque desenvolvimentista não implica, contudo, uma total
eliminação dessas concepções, na medida em que estágios
superiores de pensamento são alcançados. Tudo que se forma
no psiquismo sobrevive de alguma forma, podendo então haver
uma superação básica dessa maneira de pensar, embora
permaneçam vestígios dela. (FERREIRA, 2000 p 51)

Partindo da premissa que o humano não existiu desde sempre, tentase pensar os processos a partir dos quais é possível constituir os processos
relacionais. Diversos fatores são indispensáveis para viabilizar o que
caracterizamos como homem: fatores biológicos, sociais e psíquicos, fatores
relativos à espécie, nos remetendo à filogenética, e fatores ontogenéticos, que
nos remetem ao próprio ser. É nas relações entre estas estruturas psíquicas,
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sociais e biológicas, ou seja, em seu interacionismo, que se tem como
resultado o que determinamos como sistemas.
Os sistemas podem ser da ordem do macro – relativos à espécie, ao
social, ao filogenético, ou seja, do genérico – como da ordem do micro,
relativos à singularidade de cada sujeito. Nossa questão é buscar entender
como estas duas ordens se constituem. Freud tratou desse tema em alguns de
seus textos e, ao concluir seu pensamento sobre cultura, em O Mal Estar da
Civilização, escreve que
(...) existe uma questão que dificilmente posso evitar. Se o
desenvolvimento da civilização possui tal similaridade com o
desenvolvimento do indivíduo... não justifica chegarmos ao
diagnóstico de que em alguns períodos das civilizações
possivelmente toda a humanidade tornou-se neurótica? Uma
dissecação analítica de tais neuroses poderia conduzir a
recomendações terapêuticas que atrairiam um grande
interesse prático. (FREUD, 1969, p 146)

A afirmação vem a ser esclarecedora para o tema. Freud partiu da
perspectiva que, se o desenvolvimento do sujeito é similar e correlativo ao
desenvolvimento da civilização, ou seja, se a estrutura psíquica individual é
similar e correlativa à estrutura da civilização, temos, nesse sentido, uma
ampliação da perspectiva de uma constituição psíquica, deixando seu caráter
hermeticamente fechado no puro subjetivismo, para um caráter no qual o
homem passa a ser definido como o resultado das relações dos sistemas que o
integram.
Freud (1969) define as instituições humanas como correlatas e
similares às formas de pensamentos que se encontram em determinadas
civilizações, em diferentes períodos históricos, como pensamento mítico,
religioso e científico. Acredita-se que esta forma de explicar a constituição da
subjetividade autoriza a desenvolver uma relação estrutural entre o psíquico e
o social. Nesse aspecto, quando as instituições não correspondem mais às
práticas sociais vigentes e passam a ser definidas por suas práticas sociais,
são

alteradas

para

um

novo

modelo

estrutural.

Os

processos

de

transformações devem ser compreendidos como profundos, marcando e
alterando não apenas as práticas sociais vigentes, mas, estruturalmente, todo
comportamento humano e sua forma de funcionamento. O homem não é
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aprioristicamente uma essência, mas é resultado das ações sobre o mundo,
ações que modificam o meio, e o meio que modifica o próprio homem. Nesse
processo bilateral, a psique humana também sofre alterações das práticas
sociais. Segundo Lapassade e Lourau, a instituição é a “forma que assume a
reprodução das relações sociais num dado momento de produção”.
(LAPASSADE, 1972, p.146).
Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem.
O que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver
em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado
no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade
humana. (LEONTIEV, 1991, p.267).

À perspectiva dinâmica entre o mundo e o sujeito, ou seja, às suas
relações, é que se deve direcionar o olhar.
Freud, em seu processo investigatório, teve forte influência de Darwin
(teoria da evolução) e Haeckel (que postulou ser a ontogenia uma repetição da
filogenia). Nesse sentido, a ontogênese, ou desenvolvimento do indivíduo
orgânico, a série de mudanças de forma que cada indivíduo passa durante todo
o período de sua existência individual, é condicionada pela filogênese.
É importante tentar compreender que os aspectos de estruturação de
um sujeito não são necessariamente relativos e unicamente direcionados aos
processos intrapsíquicos, são aspectos multicausais que englobam as
estruturas biológicas necessárias para que o aparato psíquico se estabeleça e
se desenvolva, incluindo os processos sociais.
Durante a evolução da espécie Homo, deve-se esclarecer um ponto
crucial para o seu desenvolvimento: a estreita relação entre mudanças
biológicas e mudanças culturais, como processo alimentar, vida em grupo,
manufatura de instrumentos, linguagem e o desenvolvimento da matemática.
Um dos processos fundamentais para o desenvolvimento da espécie refere-se
ao bipedismo, segundo estudos antropológicos.
Pode se analisar no

quadro

abaixo

os

principais processos

biopsicossociais que foram crucias para o desenvolvimento estrutural da
espécie humana, permitindo uma nova estruturação morfológica do encéfalo e
sua funcionalidade.
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ALTERAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

MODIFICAÇÕES

DOS PROCESSOS

SIGNIFICATIVAS
1)-supremacia do campo visual

1)-campo visual

- redução da capacidade olfativa e
auditiva.

2)-desenvolvimento manual

2)-liberação das mãos permitindo
melhor controle motor

3)-desenvolvimento
aparelho fonador

do 3)-permitindo o desenvolvimento
de

melhores

meios

de

comunicação.
NEURO FUNCIONALl
4)- neotonia- desaceleração 4)-modificação anatômica relativa à
do desenvolvimento

diminuição do diâmetro pélvico,
acarretando nascimento prematuro,
proporcionando que grande parte da
maturação biológica ocorresse em
ambiente extra-uterino.

1)-comportamento sexual

1)-passou a ser respondido por
estímulos visuais.
1.1)-ato sexual face a face.

COMPORTAMENTAIS

2}-maior controle motor das 2)-proporcionou
mãos.

maior

manipulação de alimentos e o
desenvolvimento de manufaturas e
revolução neolítica e escrita.
3)-permitindo maior comunicação

3)-desenvolvimento
processos verbais e escrita.

de entre os membros dos grupos, além
de

possibilitar

transmissão

de
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conhecimento e produção de ritos.

COMPORTAMENTAIS

Início

do

desenvolvimento

da

escrita
1)investimento parental

1)- masculino e feminino, pois a
cria, sendo prematura, possui um
desamparo estrutural, necessitando
de cuidados.
1.1)-intensificação

das

ligações

afetivas

PSÍQUICA

2)-intensificação do feminino 2)-diferenciação em relação aos
membros do grupo e divisão sexual
do trabalho.
3) fase infantil prolongada

3)-permitindo maior contato com os
adultos

para

um

aumento

no

período de aprendizagem.
3.1)-amamentação face a face
Tabela 01: Tabela das alterações anatômicas funcionais, comportamentais e psíquicas – Fonte Freud
(1969) Obras Completas.

Nesses processos, é necessário ter em mente que o processo
evolucionário não se baseia em características antagônicas, como filogenético
versus ontogenético, indivíduo versus sociedade, mas busca compreender que,
no indivíduo, existem estruturas comuns a toda a espécie e que, mediante a
tais circunstâncias, não pode-se ver o indivíduo isoladamente. Esse processo
metodológico

caracteriza-se

como

propiciador

para

levantar

aspectos

multicausais, não se fechando apenas nos fatores relativos à espécie, ou seja,
ao genérico, nem nos fatores singulares relativos ao sujeito.
Quando se fala de espécie, se fala de uma perspectiva biopsicossocial
e que houve uma adaptação a essa nova necessidade de maior investimento
parental e a intensificação do feminino, que afetam o comportamento
reprodutivo e, através deste, a sobrevivência da espécie.
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Adaptação é uma característica física ou comportamental que
um organismo apresenta por ser portador de uma carga
genética que determina direta ou indiretamente, característica
esta que contribui para a sua sobrevivência e por isso afeta a
incidência, na população dos descendentes, do gene ou genes
em questão. O processo de adaptação não ocorre, portanto, na
história individual e sim na história da espécie. Função
adaptativa ou valor de sobrevivência de uma característica não
se refere a um efeito qualquer dessa característica, mas aos
efeitos que favorecem o sucesso reprodutivo do organismo e,
portanto, sua possibilidade de transmitir sua carga genética a
seus descendentes, de tal forma que a característica em
questão continua a existir na espécie. (CARVALHO, 1989, p.
197)

Nesse

ponto,

pode-se

distinguir que o

controle

genético do

comportamento não é sinônimo de comportamento inato, estereotipado, imune
a efeitos de experiência ou de aprendizagem.
Em seu texto, ela procura analisar o comportamento animal não mais
sob uma ótica inato versus adquirido, mas sob uma perspectiva interacionista e
sistêmica sobre a relação organismo-ambiente. Deste ponto de vista, tanto os
genes quanto o ambiente podem afetar os fenótipos distintamente.
Outro fator importante a salientar é a impossibilidade de fazer uma
separação entre genes e ambiente.

O que o gene contém não é um comportamento ou um órgão,
mas apenas uma informação química, que será traduzida
dentro do ambiente em que esta tradução ocorrer. Nesta visão,
gene e ambiente (conceito em que inclui o próprio ambiente
químico do gene) são componentes inseparáveis de um
sistema sobre o qual se exercem efetivamente as pressões
seletivas: o organismo em funcionamento e suas relações com
o mundo físico e social ou, em outras palavras
fenótipo.(CARVALHO, 1989, p. 199)

Dentro desta visão conceitual, deve-se compreender o ser humano
através de sua história evolutiva, ou seja, as causas filogenéticas, as
adaptativas (funcionais) e os fatores e processos da história individual
(ontogenéticas).
Nessa perspectiva, fica impossibilitado de analisar o comportamento
humano através de concepções contemporâneas, ou seja, do seu atual
ambiente. Deve-se ter em mente que o ambiente em que se encontra a
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humanidade não caracteriza o ambiente no qual a espécie processou a maior
parte de sua evolução. É necessário, então, compreender os aspectos
adaptativos como um todo para analisar o comportamento humano com maior
exatidão e fidedignidade.
Então se pode chegar a uma conclusão básica em relação à
estruturação ontogenética do ser humano e à estruturação filogenética da
espécie Homo, chegando a uma conclusão não a partir de uma perspectiva
excludente e opositora entre ontogenética versus filogenética, mas de um
processo interacionista e sistêmico.
Para entender as perspectivas filogenéticas deve-se compreender
alguns processos relativos aos constructos teóricos dos textos sociais
freudianos, textos estes que procuram definir o desenvolvimento libidinal da
espécie humana e, sobretudo, os aspectos relativos à estruturação psíquica da
civilização. Não se deve caracterizar os textos freudianos como meros mitos,
ou fábulas fantásticas que possuem como finalidade apresentar um modelo
inverossímil para o desenvolvimento libidinal. Freud está interessado na
formação da consciência, pois “(...) tudo, na mente, em principio, é
inconsciência. O problema, portanto, não é saber como se produz a
inconsciência, mas como se produz a consciência.” (FREUD, 1969 p.127).
Nesse caso, Freud procura salientar a importância do aparelho
psíquico em produzir representações, tornando o que era antes inconsciente
em consciente. Pensar neste processo, em um mundo predominantemente
simbólico, talvez torne nossa compreensão um pouco mais fácil. Porém, não é
o objetivo freudiano; o mundo civilizado em que vivemos e como o conhecemos
não é o ambiente em que a espécie humana se desenvolveu. Assim, temos
que compreender a gênese pela qual o processo de formação da consciência
se caracterizou. É a este processo angular e primitivo que se volta nossa
compreensão, a esses eventos remotos que o texto freudiano narra,
enfatizando a transposição do biológico para a civilização
Achados fósseis referentes ao Homo Erectus, da ordem de 1,6 milhões
de anos, foram encontrados na China. São materiais que caracterizavam
práticas de rituais, sendo esta descoberta uma primeira evidência de
manifestações ritualísticas no registro fóssil. Estudos antropológicos e
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mitológicos mostram que, na cultura caçadora, desenvolvem-se relações
místico-religiosas entre o caçador e os animais.
Essa primeira fase evolucionária Freud caracteriza como um sistema
de pensamento referente ao animismo. Animismo, segundo Freud, em seu
sentido mais estrito, é a doutrina de almas, de seres espirituais em geral. Freud
(1969, p.99), em Totem e Tabu, refletindo sobre como o universo é
representado nas diferentes eras, escreve que
A raça humana, se seguirmos as autoridades do assunto,
desenvolveu, no decurso das eras, três desses sistemas de
pensamento – três grandes representações do universo:
animismo (ou mitológico), religioso e científico. Destas, o
animismo, o primeiro a ser criado é talvez o mais coerente e
completo de uma explicação verdadeiramente total da natureza
do universo.(FREUD,1969, p 36)

É evidente por esse trecho que Freud considera o animismo como fator
fundamental do desenvolvimento da civilização, o que ajuda a entender as
primeiras formas de pensamento. Como já mencionado anteriormente, Freud
considera essencial a relação entre neurose e civilização. Vale citar as próprias
palavras de Freud (1969), ao afirma que “(...) para fazer-nos compreender a
natureza da relação entre diferentes formas de neuroses e instituições culturais
e perceber como o estudo da psicologia das neuroses é importante para a
compreensão do desenvolvimento da civilização.”, o complexo edípico aparece
como núcleo das neuroses possibilitando a estruturação psíquica da espécie.
Então, segundo Freud, existe uma relação estreita entre instituições culturais e
estruturação psíquica da espécie, como vista no modelo abaixo:
FASES da evolução Psíquica segundo Freud
1) –ANIMISMO

NARCISISMO

2) – RELIGIOSO

ESCOLHA DE OBJETO

3) – CIENTÍFICA

RENÚNCIA AO PRINCÍPIO DO PRAZER

Gráfico 01: Fonte Totem e Tabu Freud (1969) - Fases psíquicas.

Segundo Freud, a transição vivenciada por uma criança é correlata aos
períodos vivenciados pelo desenvolvimento humano de nossos ancestrais,
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entretanto, é perpassado por um período menor de tempo, o que não significa
que uma fase seja eliminada, mas dentro de um processo complexo, convive
sistematicamente mais, de maneira a inferir pouca influência sobre um
comportamento normal.
Esta correlação entre fases da cultura e do sujeito fica esclarecida
quando, em seguida, Freud (1969) afirma, em Totem e Tabu, que
(...) somos incentivados a fazer uma comparação entre fases
do desenvolvimento da visão humana do universo e as fases
do desenvolvimento libidinal do indivíduo. A fase animista
corresponderia à narcisista, tanto cronologicamente quanto a
seu conteúdo. A fase religiosa corresponderia à fase da
escolha de objeto, cuja característica é a ligação da criança
com os pais enquanto a fase científica encontraria uma
contrapartida exata na fase em que o indivíduo alcança a
maturidade, renuncia ao princípio do prazer, ajusta-se à
realidade e volta-se para o mundo externo em busca do objeto
de seus desejos. (p. 113)

Esse breve estudo se deterá nas fases do desenvolvimento. Durante
esses períodos, pode-se observar que o modelo de vida é baseado no
extrativismo vegetal e na caça, basicamente com características seminômades,
pois, se esgotando a oferta de alimentos, os sujeitos pertencentes ao grupo se
deslocavam de lugar em busca de uma nova região que pudesse oferecer
fartura de alimentos. Pode-se caracterizar este período como a primeira fase, a
do animismo, na qual o sujeito encontra-se em termos de desenvolvimento
libidinal no autoerotismo. Pode, assim, instaurar uma nova ordem em relação
aos papéis exercidos pelos componentes da horda e ao poder, porém não
alterou necessariamente os aspectos relativos ao modelo de vida.
Essa nova ordem familiar propiciou transformações na relação de
trabalho e nos papéis sociais e criou novas características de vida. A
domesticação de animais que se pode correlacionar a estas transformações
exigia menor locomoção, diminuindo a área percorrida pelos homens, além de
exigir terrenos apropriados para a criação, como áreas perto de rios e fontes de
água para obtenção de melhores pastagens. Outro fator relevante é que a
domesticação e o início de cultivos de alguns cereais foram iniciados pelas
mulheres, que ficavam nos acampamentos enquanto os homens saíam para
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caçar. As mulheres mais novas também eram responsáveis pela colheita de
frutas e sementes. O cultivo de alguns alimentos propiciava às mulheres
ficarem perto do acampamento dando, assim, um maior sentimento de
coletividade. Os homens apropriaram-se da domesticação e do cultivo, fazendo
assim a revolução neolítica. As mulheres passam a ter um status secundário,
sendo destinadas apenas à perpetuação da família e aos cuidados para com
os descendentes. Segundo Engels (1968, p.24), essa fase é referente à
barbárie, “período em que aparecem a criação de gado e a agricultura, e se
aprende a incrementar a produção por meio do trabalho humano”.
Com a revolução neolítica, a horda perdeu seu caráter de caça e coleta,
podendo se fixar em determinadas regiões, como dito anteriormente, perto de
mananciais de água, criando raízes e fixando-se, o que possibilita um maior
crescimento

populacional,

dificultando

ainda

mais

um

comportamento

seminômade. O outro aspecto relevante desse período é a possibilidade de
desenvolver os processos linguísticos, produção de manufaturas e culturas,
como ritos, normas sociais, religiões, além de a relativa fixação proporcionar
maior investimento parental.
Com a formação do Estado e da propriedade privada, obtêm-se campo
para o desenvolvimento dos meios de produção e de sua comercialização,
tendo o Estado como suporte unificador, ou seja, um polo de atração de fatores
econômicos e culturais, um unificador que possibilite que seus membros se
reconheçam como nação, tendo a mesma língua e o mesmo território.
Esse desenvolvimento da produção em geral, como da pecuária,
agricultura e especiarias e manufaturas, possibilita um excedente de produtos,
dificultando as transações comerciais à base de troca ou escambo. É
necessário outro mecanismo que viabilize as transações comerciais e que
possa equalizar estas permutas: o dinheiro.
O dinheiro não é o produto, ou seja, não é o boi, ou a fruta, ou o tecido,
mas está no lugar de. É pura potencialidade. É uma potência que pode ser
investida nos mais variados objetos. O dinheiro é plástico, maleável, é pura
pulsão. O dinheiro é o representante pulsional da economia.
De acordo com Castells (2005), a identidade de um povo está
diretamente relacionada à sua linguagem. A identidade e os atributos culturais
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usam a linguagem como veículo para a estruturação das relações sociais. A
linguagem como elemento de unificação propicia que o sujeito, através de
identificação, possibilite sua individuação e autenticidade e, ao mesmo tempo,
estabelece um sentimento de pertencimento no espaço social.
Para Castells (2005) há
(...) sem dúvida a habilidade ou inabilidade de as
sociedades dominarem a tecnologia, e, em especial aquelas
tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada
período histórico, traça seu destino a ponto de podermos
dizer que, embora não determine a evolução histórica e a
transformação social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora a
capacidade de transformação das sociedades, bem como os
usos que as sociedades, sempre em um processo
conflituoso, decidem dar ao seu potencial. (p. 04)

Neste sentido, Vigotski (2001) enfatiza que
A transmissão racional e intencional de experiência e
pensamento a outros requer um sistema mediador, cujo
protótipo é a fala humana, oriunda da necessidade de
intercâmbio durante o trabalho. (p. 07)

Entretanto, Vigotski (2001) também vê a importância da generalização e
ressalta que
Um estudo mais aprofundado do desenvolvimento da
compreensão e da comunicação na infância levou à conclusão
de que a verdadeira comunicação requer significado – isto é,
generalização -, tanto quanto signos. De acordo com a
descrição perspicaz de Edward Sapir, o mundo da experiência
precisa ser extremamente simplificado e generalizado antes
que possa ser traduzido em símbolos. Somente assim a
comunicação torna-se, de fato, possível, pois a experiência do
indivíduo encontra-se apenas em sua própria consciência e é
estritamente falado, não comunicável. Para se tornar
comunicável, deve ser incluída numa determinada categoria
que, por convenção tácita, a sociedade humana considera uma
unidade. (p. 07)

Dessa forma, a comunicação humana requer uma atitude que generalize
o desenvolvimento do significado da palavra. O destaque é dado às
possibilidades de que cada um dispõe no ambiente em que vive, ou ao acesso
de cada ser humano a instrumentos físicos (enxada, talheres, livro) e
simbólicos (cultura, valores familiares, religião), desenvolvidos em gerações
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precedentes. Neste aspecto, a aprendizagem é enfatizada e a aquisição de
conhecimentos depende diretamente da interação do sujeito com o meio.
Vigotski (2001) afirma em seu livro denominado Pensamento e
Linguagem que
O pensamento verbal não é uma de comportamento natural e
inata, mas é determinado por um processo sócio-histórico e
tem propriedades e leis específicas que não podem ser
encontradas nas formas naturais de pensamento e fala. Uma
vez admitido o caráter histórico do pensamento verbal,
devemos considerá-lo sujeito a todas as premissas do
materialismo histórico, que são válidas para qualquer
fenômeno histórico na sociedade humana. (p. 63)

A língua é um fator primordial para que o sujeito, através do simbólico,
estabeleça uma visão de si mesmo. Porém, inicialmente, a língua falada possui
variações estruturais que dificultam a generalização e as trocas entre culturas,
e é através da escrita que o mundo caótico ganha um pouco de regularidade,
permitindo troca de conhecimento e crescimento da estrutura social e
econômica.
Neste âmbito dialógico que
O ser humano é caracterizado por uma antinomia básica:
nossa carga biológica e genética, a filogênese; nossa
formação enquanto indivíduos humanos dados na relação
dialética com a cultural e outros homens, a ontogênese.
Assim o homem deve apropriar-se das tarefas do mundo
desde seu nascimento, ele deve aprender a viver nesse
mundo, utilizando os instrumentos que a sociedade usa,
inclusive os simbólicos, como a linguagem. Nessa relação
com o mundo ele desenvolve seu psiquismo, que inclui o
processo de apropriação, objetivação e expressão de si
mesmo, que são diversos aspectos do mesmo processo. A
ação, o pensamento e o sentimento caracterizam todas as
manifestações da vida humana, e não podem ser separados,
mas apenas funcionalmente e didaticamente. Não existe
pensamento sem sentimento, não existe ação sem
pensamento, nem ação sem ambos. (Heller, 1985, p.34).

A incorporação através do social se dá pela linguagem, permitindo uma
estruturação das identidades. Bauman (2005, p.06) afirma que a “(...) liquidez
das identidades” está diretamente ligada à liquidez das línguas falada ou
escrita e, no atual momento histórico, à escrita online.”
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2.2 Genealogia da internet
Antes de realizar uma construção de conceitos referentes à internet, é
necessário realizar uma busca por sua genealogia, ou seja, buscar as origens
tecnológicas que propiciaram, anos depois, a origem e desenvolvimento do que
se pode entender por internet.
A história da informática e do desenvolvimento tecnológico remonta ao
final do século XIX, com a utilização da eletricidade nas cidades e nas mais
variadas indústrias. Já existiam computadores rudimentares baseados apenas
em sistemas mecânicos que realizavam cálculos simples. No final do mesmo
século, surge o relê que, de acordo com Morimoto (2007), é um dispositivo
eletromecânico formado por um magneto móvel que se desloca unindo dois
contatos metálicos e que possibilita realizar diversas tarefas. É como o usado
no sistema telefônico analógico, porém os relês eram lentos e demoravam
cerca de um milésimo de segundo para fechar um circuito. Também no final do
século XIX, surgiram as válvulas, baseadas no estudo do efeito termiônico que
possibilita a transmissão de fluxo de elétrons no vácuo. As válvulas
possibilitaram a construção de computadores na década de 40 do século XX.
As bases estruturais científicas da 2º Guerra Mundial foram essenciais
para o avanço tecnológico, não se devendo adentrar nos aspectos éticos das
pesquisas e aplicações científicas dos projetos oriundos da indústria bélica.
Porém, é notório que os investimentos para tais projetos foram colocados como
prioridade, alavancando uma quantidade enorme de recursos humanos e
materiais que possibilitassem uma vantagem militar e estratégica. As máquinas
de enigmas alemãs exigiam dos aliados uma atenção especial, pois decodificar
as transmissões de informações entre os exércitos da Alemanha era
fundamental para traçar ataques e preveni-los.
Durante a corrida bélica da segunda grande guerra, o governo
Americano construiu um computador para realizar cálculos de artilharia, o
ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer). Segundo
Morimoto (2007), o ENIAC era composto por 17.468 válvulas, 1.500 relês e um
grande número de resistores.
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O Eniac foi utilizado após a segunda guerra mundial para realizar os
cálculos necessários para efetuar a construção da bomba de hidrogênio,
ascendendo à corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética e
desencadeando a guerra fria. Porém, a manutenção do sistema e a
programação para a realização de cálculos eram complicadas, por serem feitas
de forma manual, introduzindo chaves perfuradas de cartolina para efetuar as
operações, e os resultados também eram impressos em papel perfurado.
Anos depois na década de setenta e oitenta do século XX, avanços na
área do hardware e do software propiciaram ganhos significativos na
velocidade de processamento de informação. Com o sistema operacional da
Microsoft aberto aos PCs e possuindo muitos aplicativos, tornava-se atrativo
aos usuários. Em 1990, a IBM e a Microsoft se separaram e a IBM desenvolveu
o seu sistema operacional, o OS/2. Mas com suas janelas e com os ícones na
área de trabalho, em pouco tempo, o Windows tornou-se líder no mercado.
A partir da década de 90 do século XX, surgem alguns entusiastas para
oferecer um novo sistema operacional gratuito tendo como vantagem ser um
sistema aberto: o Linux. Entretanto, apesar de ter apoio de grandes
corporações como a IBM, o Linux não era atraente para os usuários finais, pois
se necessitava de uma compreensão maior de informática para instalar e
configurar o sistema operacional na máquina. Para resolver este problema,
vários

sistemas

Linux

foram

desenvolvidos,

proporcionando

maior

interatividade entre usuário e computador, produzindo interface gráfica e área
de trabalho com ícones para atingir os usuários finais.
Dentro deste processo de desenvolvimento, distribuição e negociação, a
Microsoft oferecia, junto com o seu sistema operacional Windows, um pacote
de produtos como o Office e o Internet Explorer, um Software que possibilita a
navegação na recente e inovadora internet.
Durante este período de evolução e, principalmente, de negócios, vários
modelos operacionais e os mais sofisticados softwares, para as mais diversas
necessidades, foram aperfeiçoados e necessitavam de máquinas mais
potentes que possibilitassem maior desempenho e exigiam uma arquitetura
que permitisse que tais ferramentas funcionassem de maneira mais rápida.
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Pode-se afirmar através de questões tecnológicas que a Arpanet foi o
ponto inicial da comunicação dos computadores em rede, criada em 1962,
interligando quatro universidades dos Estados Unidos - Stanford Research
Institute, Universidade da California, Universidade de Santa Barbara e
Universidade de Utah - usando links de 50Kbps através de linhas telefônicas.
A evolução da internet teve um grande apoio e incentivo financeiro de
projetos militares - a guerra fria trazia novos desafios tecnológicos e
estratégicos para que as bases militares pudessem se comunicar de forma
direta e unificada.
A partir da década de 1970, os modens já podiam transmitir a 110 bps
que, de acordo com Morimoto (2007), corresponde a 825 caracteres de texto
por minuto.
Em 1973, a rede já interligava 30 instituições diferentes, inclusive
militares e empresas.
Segundo Morimoto (2007),
As mensagens eram roteadas entre os nós e eventuais
interrupções nos links eram detectadas rapidamente, de forma
que a rede era bastante confiável. Enquanto existisse pelo
menos um caminho possível, os pacotes eram roteados até
finalmente chegarem ao destino, de forma muito similar ao que
temos hoje na Internet. (p, 36)

Todo processo de construção de redes passa por um sistema complexo
que exige ordenação e muito conhecimento de arquitetura de computadores,
para que haja conexão e os dados não sejam interrompidos em algum ponto do
processo, além, é claro, do desenvolvimento de um protocolo que viabilize a
transmissão e recepção de informações entres os mais diversos espaços. O
protocolo utilizado foi o TCP/IP e o FTP, criados em 1974 e utilizados ainda no
século XXI. O TCP pode ser definido como um conjunto de protocolos, que são
convenções padronizadas para comunicação entre máquinas, permitindo que
dados sejam enviados corretamente para outro computador, tendo o IP como
um protocolo de interconexão e o FTP como um sistema de transferência de
arquivos que também pode ser usado como acesso a sistemas de arquivos
remotos.
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Figura 01: Fonte: Hardware, Guia definitivo (2007): diagrama da Arpanet

Com o desenvolvimento da tecnologia e o número de computadores
ligados à rede aumentando, era necessário atribuir um nome de domínio
"Domain Name System" que ainda é usado. Dentro dos laboratórios da PARC
pertencentes à Xerox, foi testado outro padrão de conexão: o Ethernet, que
surgiu para estabelecer ligações entre estações de trabalho.

Figura 02: Fonte: Hardware, Guia definitivo (2007): Conceito do padrão de conexão do
Ethernet
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Para Morimoto (2007),
O termo "ether" era usado para descrever o meio de
transmissão dos sinais em um sistema. No Ethernet original, o
"ether" era um cabo coaxial, mas em outros padrões pode ser
usado um cabo de fibra óptica, ou mesmo o ar, no caso das
redes wireless. O termo foi escolhido para enfatizar que o
padrão Ethernet não era dependente do meio e podia ser
adaptado para trabalhar em conjunto com outras mídias. (p. 43)

Figura 03: Fonte: Hardware, Guia definitivo:Xerox Alto (1973), a primeira estação de trabalho e
também a primeira a ser ligada em rede.

O Ethernet e a Arpanet serviram como embriões para o que hoje
conhecemos como internet, intranet e o desenvolvimento dos computadores
pessoais, possibilitando sua popularização e rápida transformação na década
de 1990, quando era usada uma linha discada para conectar os micros.
Os fax-modens, muito utilizados na época, possibilitavam que com
apenas uma linha telefônica pudessem ser realizadas conexões entre
computadores, porém a velocidade de transmissão de dados era lenta, o que
dificultava abrir arquivos ou imagens de dimensões maiores, impossibilitando
uma maior versatilidade.
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Figura 04: Fax modem: Google imagens Acesso em 2012

Em 1990, temos o salto tecnológico e de uso das possibilidades da
internet. Primeiramente temos a utilização do hipertexto, imagens, figuras,
sons, textos e a possibilidade de acelerar estes processos por World Wide
Web (que em português significa, "Rede de alcance mundial";) que modificou
a forma de se comunicar interagindo através de novos meios tecnológicos.
Depois surgiram os navegadores, que são programas com a finalidade de
possibilitar ao usuário visualizar os recursos da WWW, que são mantidos por
servidores (centrais permeadas por hardware e software que recebem dados e
transmitem informações). O desenvolvimento de novas formas de transmissão
de dados, no sentido físico, e o desenvolvimento de softwares possibilitaram
que novas interações surgissem, dando dinamismo e velocidade às
comunicações entre pessoas e máquinas.
Morimoto (2007) afirma que
Podemos dizer que a função de qualquer rede é simplesmente
transportar informações de um ponto a outro. Pode ser entre
dois micros ligados através de um simples cabo cross-over, ou
pode ser entre dois servidores situados em dois continentes
diferentes. Do ponto de vista do sistema operacional e dos
aplicativos, não faz muita diferença. No nível mais baixo, temos
os cabos de rede, que são enquadrados no primeiro nível do
modelo OSI (camada física) e se destinam unicamente a
transportar os impulsos elétricos de um micro a outro. Ao
utilizar uma rede wireless ou cabos de fibra óptica, os sinais
são transmitidos (respectivamente) na forma de sinais de rádio
ou luz, mas a função básica (transportar dados de um ponto a
outro) continua a mesma, independentemente da mídia
utilizada. (p. 53)
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Figura 05: Fonte: Hardware, Guia definitivo (2007): Modelo de servidor

Os computadores pessoais do início do século XIX aboliram a placa de
fax modem e já vêm com uma placa onbord instalada para a utilização do cabo,
ampliando, assim, a acessibilidade.

Figura 06: Fonte: Hardware,Guia definitivo (2007): Placa Gigabit Ethernet em versão
PCI Express

A cada momento, verificamos a busca por maior qualidade e velocidade
na transmissão de informações. Há um paralelismo entre os avanços
tecnológicos físicos, que permitem uma maior acessibilidade e rapidez nas
conexões, e a interatividade que saiu do âmbito empresarial e acadêmico para
uma acessibilidade ampla devido às múltiplas possibilidades de ferramentas
que permitem a comunicação. Isto só foi possível devido ao investimento em
equipamentos permitindo que imagens, sons e intercomunicação fossem mais
dinâmicos, acelerando as trocas de informações, alterando drasticamente a
maneira de interação entre as pessoas e infligindo um novo paradigma de
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comportamento, onde a internet não é mais uma ferramenta, mas uma
extensão de si mesmo.

2.3 Identidades e Redes Sociais Digitais.

A definição de identidade pode ser ampla devido a suas várias
concepções oriundas da psicologia, psicanálise, sociologia, filosofia, do
momento histórico e social que uma determinada cultura atravessa e de seus
paradigmas científicos. E assim, ser compreendida como personalidade, traço
de personalidade, identidade ou, ainda, como identificação.
Para Bauman (2005), definir identidade é complexo devido a suas
diversas variáveis. Ele diz que.
Numa sociedade que tornou incertas e transitórias as
identidades sociais, culturais e sexuais, qualquer tentativa de
‘solidificar’ o que se tornou líquido por meio de uma política de
identidade levaria inevitavelmente o pensamento crítico a um
beco sem saída. (p.12).

As construções identitárias vêm sofrendo enorme influência da
aceleração

tecnológica,

desorientando

seus

processos

formadores

de

identificação, fator primário estabelecido pela psicanálise freudiana. Os valores,
que antes apresentavam forte influência, se veem desgastados pela
interatividade e fragmentação das instituições seculares, como família e
religião. Segundo Carr (2011), estamos em uma esfera baseada na
superficialidade das relações e permeadas pelo artificial, tornando o processo
de formação psíquica um emaranhado de possibilidades, gerando diversas
alternativas e possibilidades de se criarem novas identidades.
Bauman (2005), para definir estas múltiplas possibilidades de formação
de identidades, estabelece o sentido de crise criada pela pós-modernidade,
utilizando o conceito de identidade líquida, termo este utilizado para
caracterizar a fluidez líquida. A vida líquida mencionada por Bauman (2005)
reflete a incerteza. O autor considera que “(…) a vida líquida é uma vida
precária, vivida em condições de incerteza constante.” (p, 08).
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A questão da identidade também está ligada ao colapso do
Estado de Bem-estar social e ao posterior crescimento da
sensação de insegurança, com a “corrosão do caráter” que a
insegurança e a flexibilidade no local de trabalho tem
provocado na sociedade. (BAUMAN, p.11)

Bauman (2005) refere-se também aos processos ideológicos que
permitiam o sentimento de segurança e referencial social, porém as ideologias
se tornaram líquidas e, com a globalização, os aspectos culturais se
fragmentaram.
Em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta
está repartido em fragmentos mal-coordenados, enquanto as
nossas existências individuais são fatiadas numa sucessão de
episódios fragilmente conectados. Poucos de nós, se é que
alguém, são capazes de evitar a passagem por mais de uma
“comunidade de ideias e princípios”, seja genuína ou supostas,
bem-integradas ou efêmeras, de modo que a maioria tem
problemas em resolver (…) a questão da la mêmete (a
coerência daquilo que nos distingue como pessoas, o que quer
que seja). (p.19)

A globalização, aliada ao uso da internet, desterritorializa as concepções
culturais e influenciam direta e indiretamente as formações identitárias e
estabelece um sentido de pertencimento universal, além do que
(…) podemos afirmar com segurança que a globalização, ou
melhor, a “modernidade líquida”, não é um quebra-cabeça que
se possa resolver com base num modelo preestabelecido. Pelo
contrário, deve ser vista como um processo, tal como sua
compreensão e análise – da mesma forma que a identidade
que se afirma na crise do multiculturalismo, ou no
fundamentalismo islâmico, ou quando a internet facilita a
expressão de identidades prontas para serem usadas. (…) A
política de identidade, portanto, fala a linguagem dos que foram
marginalizados pela globalização. Mas muitos dos envolvidos
nos estudos pós-coloniais enfatizam que o recurso à identidade
deveria ser considerado um processo contínuo de redefinir-se e
de inventar e reinventar a sua própria história. É quando
descobrimos a ambivalência da identidade: a nostalgia do
passado conjugada à total concordância com a “modernidade
líquida”. (…) Qualquer que seja o campo de investigação em
que se possa testar a ambivalência da identidade, é sempre
fundamental distinguir os polos gêmeos que esta impõe à
existência social: a opressão e a libertação”. (BAUMAN, 2005
p.10-13).

Os efeitos da pós modernidade sobre a formação de identidade são bem
descritos por Stuart Hall (2005) em seu livro “A Identidade Cultural na PósModernidade”, além de destacar o processo de mudança do indivíduo no final
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do século XX, o que afeta os processos de formação de identidade individual.
Hall enfatiza que
(…) algumas vezes, como nosso mundo pós-moderno, nós
somos também “pós” relativamente a qualquer concepção
essencialista ou fixa de identidade – algo que, desde o
iluminismo, se supõe definir o próprio núcleo ou essência de
nosso ser e fundamentar nossa existência como sujeitos
humanos. (p.10).

Os fatores dinâmicos expostos por Hall (2005) trazem características
essenciais para a relação entre as diversas conexões existentes na pós
modernidade e seus entrelaçamentos para a formação de identidade. Diz que
(...) internalizamos seus significados e valores, tornando-os
“parte de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos
subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo
social e cultural. A identidade, então, costura (ou, para usar
uma metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura (...)
Argumenta-se, entretanto, que são essas coisas que agora
estão “mudando”. O sujeito, previamente vivido como tendo
uma identidade unificada e estável, está se tornando
fragmentado; composto não de uma única, mas de várias
identidades. (p.12).

Neste emaranhado de possibilidades o sujeito pode assumir identidades
contraditórias, dependendo do momento e da situação. Hall (2005) afirma que
existe um deslizamento no conceito de identidade, e o sujeito apresenta uma
diversidade de identidades, mesmo que fragmentadas e inconsistentes. Nesse
sentido, Hall (2005) propõe falar de identificação e não identidade, pois o
sujeito fragmentado deixa de ser coeso, apresenta uma multiplicidade de “EUS”
e, por meio do processo linguístico, tenta fechar um enredo sobre estes
diversos sujeitos.
Lévy (2000) nos relata que os processos de formação psíquica se
estruturam

em

um

espaço

possível

de

se

estabelecer

significados,

proporcionando a construção de identidade, identificação, atributos. Lévy
(2000) relata que as pessoas não se relacionam apenas no espaço físico, mas
também em espaços que possuam uma significação.
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Dentro deste contexto, é importante salientar determinados aspectos,
como o conjunto de atributos culturais e seus inter-relacionamentos e, acima de
tudo, a construção simbólica.
Segundo Freud (1969), em Totem e Tabu, a identidade se estabelece no
cruzamento de nosso aparato psíquico (com que nascemos) e a realidade
externa. O que existe fora de nós é chamado de sociedade humana, com suas
instituições e normas. Esta percepção de identidade nos permite ter a
sensação de continuidade, de sermos sempre os mesmos independentemente
do momento em que estamos vivendo, seja no passado ou no presente.
Melhor seria relativizar esses processos e mecanismos psíquicos como
fazendo parte do mundo humano e, como tal, de uma perspectiva do nãonatural. Esta relação implica que a psique seria da ordem do não-natural e,
como todas as coisas relativas ao homem, seria uma construção não relativa
ao sujeito, mas à espécie e, por assim dizer, coletiva. O mundo, nessa
perspectiva, também seria da ordem do não-natural. Então, se todas as coisas
que são inerentes à espécie humana, inclusive o próprio homem, são nãonaturais, como podemos caracterizar a distinção entre projeção e introjeção? O
mundo é uma projeção da psique humana, ou o humano é o resultado da
introjeção das relações objetais com o mundo? Nesse âmbito, o interno e o
externo se confundem e se misturam.
A ilustração dessa construção de duas superfícies simultâneas e
heterogêneas é a fita de Moebius. A fita foi desenvolvida para o estudo
topológico em matemática e aplicada em diversas áreas de estudo. Nela o
dentro e o fora se perdem, se confundem e se separam, dependendo do ponto
em que se encontram numa mesma superfície. Poderíamos, então, utilizar a
imagem da fita para pensar a cultura e as manifestações humanas? Pensar o
homem como causa e causador de si mesmo, como produto e como produtor
das relações é pensar, assim, nesse processo onde se perde a referência a um
único elemento eliciador, possibilitando trabalhar o psiquismo não relativo à
intersubjetividade, mas relativo às relações.
Dentro dos processos formadores de identidades estão aspectos
relativos a cultura, economia, momento histórico-social, etnia, religião e,
sobretudo, o gênero. Entretanto, deve-se compreender a distinção entre sexo e
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gênero, muitas vezes colocados como sinônimos. Sexo pode ser compreendido
como atributo biológico, assim definido geneticamente, enquanto gênero pode
ser entendido como uma construção social, cultural e histórica. A noção de
gênero, portanto, aponta para a dimensão das relações sociais do feminino e
do masculino. O Gênero carrega sobre si expectativas contundentes de
comportamento e conduta e aglutina todas as outras variáveis formadoras do
psiquismo. Estabelece, também, padrões de comportamentos oriundos das
representações sociais calcadas na cultura vigente, além de evidenciar
relações de poder no que tange à dinâmica social, gerando assim uma
hierarquia social e possibilitando um constructo ideológico no posicionamento
de cada gênero no extrato social e seus respectivos direitos e deveres
relacionados à propriedade privada, à divisão do trabalho, à família e ao
Estado.
De acordo com Foucault (2007)
(...) houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo
como objeto e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais
dessa grande atenção dedicada então ao corpo - ao corpo que
se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se
torna hábil ou cujas forças se multiplicam. (p, 34)

Estas relações de poder, segundo Foucault, recaem sobre o controle do
corpo, demarcando espaços e delimitando condutas possíveis para cada
gênero. Os controles possuem idiossincrasias em sua macroestrutura, no que
diz respeito ao sistema social, mas encontra um campo fértil de propagação
quando se cristaliza ou se naturaliza dentro do campo da microestrutura,
principalmente no uso do discurso como propagador ideológico, sendo, assim,
instrumento de persuasão entre os pares.
Essas relações são marcadas pelo poder, ressaltado por Foucault
(2001), em Microfísica do Poder, em seu aspecto imperativo sobre os corpos,
físicos ou imaginários, sob a tutela da disciplina.
Segundo o autor citado, a disciplina é, pois, uma política do detalhe e,
desta forma, desenha uma Microfísica do Poder que vem evoluindo em
técnicas cada vez mais sutis, sofisticadas, com aparente inocência, tomando o
corpo social em sua quase totalidade. É assim no contexto disciplinar dos
regulamentos minuciosos, do olhar das inspeções e no controle sobre o corpo
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que toma forma nas escolas, empresas, no lar, nas redes sociais e outros
lugares comuns.
Neste controle disciplinar, o discurso propaga-se de forma vertical nas
relações hierárquicas de poder, e encontra-se também nas relações horizontais
do mesmo gênero.
De acordo com Lacan (1999), o sujeito se estrutura como a linguagem;
entretanto, as nuances representativas para estas estruturações possuem
características distintas relativas ao gênero, possibilitando arranjos psíquicos
diferentes, além do posicionamento frente ao meio que nos circunda, gerando,
assim, expectativas de comportamento e funcionamento social, e os
significantes e significados relativos ao gênero influenciam os processos
psíquicos e a construção do próprio Eu, onde o Outro tornar-se-á um fator sine
qua non para o processo formador de identidade.
Evidenciando os fatores formadores de identidades de gênero estão as
relações intersubjetivas e suas relações de poder e força. A partir destes
processos de subjetivação são construídos socialmente os papéis relacionados
à identidade e, assim, produzindo mecanismos sociais de controle e
disseminação, atribuindo um lugar de sujeito na sociedade aos indivíduos.
Dentro desta concepção foucaultiana, o indivíduo torna-se sujeito através das
relações de poder, ou seja, é resultado dos efeitos do poder. Este poder se dá
sobre o corpo e é contínuo e ininterrupto, chegando a instalar-se como coerção
interna. As tecnologias alcançam este efeito através do que Foucault
denominou de disciplina, o que conduz os corpos à relação docilidade-utilidade.
Em Vigiar e Punir, Foucault (2001) estuda os mecanismos do poder
exercido sobre os corpos, identificando, assim, as técnicas utilizadas para
propagar e submeter os indivíduos à concepção ideológica do poder. Neste
sentido, pode ser esclarecedor identificar o processo pelo qual o poder se
internaliza e se propaga; e é no sistema educacional, mais precisamente na
escola, onde se utiliza as técnicas e mecanismos disciplinares que organizam o
sistema poder-submissão em sua versão micro, do dia a dia, controlando e
submetendo o corpo. Para o autor, o poder, em todas as sociedades, está
fundamentalmente ligado ao controle do corpo, uma vez que é sobre ele que se
impõem as obrigações, as limitações e as proibições, principalmente em
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relação ao gênero. É preciso agora esmiuçar esta tecnologia disciplinar em
seus diferentes componentes para estudá-la, bem como sua inserção na vida
cotidiana e nas mais diversas instituições sociais formais e informais e
entender como estes códigos e mensagens são compreendidos e produzidos
na prática e, principalmente, nos discursos.
É nessa perspectiva que se pode analisar a constituição do sujeito pela
cultura, seja psíquica ou materialista. Freud (1969), em seu artigo intitulado
Totem e Tabu, refere-se às instituições humanas como produtos de uma forma
de pensamento, sejam instituições matrimoniais, como casamento grupal,
sejam instituições com características religiosas, como o Totemismo ou, ainda,
a economia que atravessa todas as outras instituições.
Dentro deste processo dialógico entre o psiquismo e o social é que, no
presente momento, as redes sociais possibilitam uma grande gama de
significantes, podendo ofertar um maior campo simbólico para influenciar a
formação de identidade.
De acordo com a perspectiva de Castells (2002), as
(...) redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma
ilimitada, integrando novos nós desde que consigam
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem
os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou
objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em
redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de
inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. (p. 499)

Castells (2002) faz referência a nós como o ponto de interseção entre
interlocutores, propiciando comunicação e interatividade como uma raiz
proporciona intercomunicação dentro de um sistema complexo, um rizoma por
assim dizer.
Recuero (2009, p 26) define rede social como um “(...) conjunto de dois
elementos: atores (pessoas, instituições, ou grupos, os nós das redes) e suas
conexões (interações ou laços sociais)”
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Figura 07: Nós das redes (2009)

A dinâmica deste processo oferece uma enorme mudança em relação
aos processos anteriores devido a sua velocidade, quantidade de informações
e acessibilidade, além, é claro, da interatividade. O sujeito não é um mero
telespectador, ouvinte ou leitor; ele sai de uma figura passiva de receptor e
passa a ser emissor-receptor.
Neste processo interativo, devemos salientar que o desenvolvimento
tecnológico vivido nos últimos anos - principalmente no final do século XX,
tendo como catalisador a Globalização - possibilitou as enormes mudanças nas
concepções de comunicação e formação de subjetividade. Entretanto, estas
alterações da subjetividade, seja como causa ou consequência, modifica e
transforma a estrutura social e suas relações de poder, além de possibilitar o
surgimento de uma nova cultura baseada na informação.
Castells (2002), em O poder da identidade, relata que muitas das
transformações sociais vividas nos últimos anos do século XX foram
consequências da reestruturação do capitalismo, quando o conhecimento e a
informação adquiriram um papel crucial nos processos produtivos e as
transformações sociais modificaram essencialmente as relações de trabalho.

2.3.1 Rizomas

O termo rede social não é oriundo dos novos processos informacionais;
entretanto, com os avanços tecnológicos, novas vertentes possibilitaram a
integração e a interligação entre redes separadas pelo espaço geográfico e
pelo tempo. O fator preponderante para esta catalisação comunicacional se dá
através das estruturas científicas que possibilitaram tais arranjos físicos para o
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desenvolvimento da internet e a globalização que rompeu as fronteiras
econômicas e sociais, originando novos paradigmas. Este novo contexto da
comunicação trouxe impactos para a estruturação psíquica devido a velocidade
em que tais processos de desenvolvem, propiciando novas referências. A
evolução econômica, a produção em larga escala de equipamentos eletrônicos,
barateando os preços e oferecendo um maior acesso a uma maior parte da
população, massificou comportamentos e permitiu o acesso aos meios
estruturais físicos para que as redes sociais digitais funcionassem em forma de
rizoma.

Desta

forma,

adquiriram

relevância

a

atemporalidade

e

a

desterritorialidade, além de uma estruturação psíquica que perpassa por
referências simbólicas caracterizadas nos processos dialógicos entre família,
estado, cultura, escola, economia, religião, entre outros. O Estado possui papel
fundamental para intervir e impor as normas sociais que serão internalizadas
pelo sujeito; entretanto, nas redes sociais digitais, estes processos são
alterados, pois as referências são voláteis e, como diz Bauman, líquidas.
O termo rizoma, empregado para descrever o processo dialógico nas
redes sociais digitais, advém da botânica. Segundo Raven (1996),
Rizoma é a extensão do caule que une sucessivos brotos. Nas
epífitas é a parte rasteira que cresce horizontalmente no
substrato. Ele pode ser bem extenso e semelhante a um arame
ou bem curto, quase invisível. Dele partem o caule,
pseudobulbos e raízes. Na espécie de Zygopetalum maxillare,
quase sempre associada a uma samambaiaçu, o comprimento
do rizoma entre os pseudobulbos pode variar. Elas produzem
pequenos pseudobulbos seguidos por um longo trecho de
rizomas e em seguida outro pequeno pseudobulbo, até
alcançar a coroa da samambaiaçu na qual forma feixes e a
floração aparece. Nas espécies terrestres o rizoma pode estar
no subsolo ou na superfície do solo. (p, 728)
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Figura 08:- Fonte: Raven (1996) - Rizoma

Deleuze e Guattari (1995), em Capitalismo e Esquizofrenia, apontam
que a principal característica do rizoma é realizar conexões e fazer pontos:
(...) Um rizoma é feito de platôs (...) que se comunicam uns
com os outros através de microfendas, como num cérebro.
Chamamos de “platô” toda multiplicidade conectável com
outras hastes subterrâneas superficiais de maneira a formar e
estender um rizoma (...). Cada platô pode ser lido em qualquer
posição e posto em relação com qualquer outro. (pp.32-33).

Deleuze e Guattari (1995, p. 42) afirmam que “qualquer ponto de um
rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” e que o sistema
rizomático é não linear, aberto, sofrendo influências externas e internas.
Consideram ainda que
Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre
no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é
filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore
impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido a
conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção força suficiente
para sacudir e desenraizar o verbo ser.
Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai
de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção
perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma
e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens
e adquire velocidade no meio." (Contra Capa)
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1.

Os nós descritos por Castells seriam os pontos de interseção,
porém, existem nos rizomas núcleos que convergem e formam um
corpo fixador de nitrogênio (um corpúsculo) que proporciona à planta
uma maior capacidade de adaptação ao meio e de sobrevivência.
Estes corpos, onde se concentram um maior número de nós, seriam
as redes sociais digitais e seus adeptos, que se concentram
possibilitando uma maior conectividade. Cada vez maior o número
de adeptos maior é o corpo, possibilitando uma maior interatividade.

Figura 09: Fonte Raven (1996) - Representação do rizoma e seus corpos fixadores de
nitrogênio

Esta fluidez modifica diretamente o constructo psíquico, afetando o
processo dialógico entre sujeito e instituição, tão importante para a formação
psíquica. Quem exerce o poder moralizador dentro desta complexa rede
rizomática de conexões? Qual é o eu ideal e o ideal do eu nestes nós de
conexões voláteis. Qual o referencial para que não haja a introjeção da libido,
para que o eu não seja o objeto do desejo e, assim, se desenvolva uma
personalidade narcísica? Segundo Sá de Pinto (2006), vivemos no mundo dos
espetáculos. Esta virtualização das relações proporciona e permite que esta
personalidade ganhe notoriedade, ultrapassando muitas vezes nossa situação
realística. Lacan (1999), ao se deparar com o simbólico, o real e o imaginário,
remete a uma nova perspectiva neste processo de relações superficiais mais
impactantes.
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O grande volume de interrelações existentes nas redes digitais
proporciona e produz significação para a estruturação psíquica, pois apresenta
um grande volume de significantes, exercendo um aprofundamento e a
internalização, mesmo que os conteúdos oferecidos sejam superficiais. Por
mais que a interação seja complexa, sempre será superficial. As redes sociais
digitais podem ser utilizadas para agrupar personalidades que vivam sob a
égide da dependência de estar conectado.
Estar conectado não é o que define e caracteriza necessariamente o
sujeito. A capacidade de dar significado e significância ao processo de
construção do sujeito é ser produto e produtor da própria existência, é tornar-se
Eu e não objeto; a interatividade passa a propiciar e auxiliar a definição deste
novo

homem.

Onde

jazia

o

homoeconomicus

passa

a

existir

o

homointernectus, capaz de dar significação simbólica neste emaranhado
virtual.

2.4 Estrutura psíquica e sua formação.

De acordo com Garcia Roza (2003), é por referência ao outro que o
sujeito se constitui como EU e o objeto tem papel primordial neste processo.
Para a psicanálise, o objeto não é da ordem do concreto, não pertence ao
mundo das coisas, mas é da ordem do simbólico.
De acordo com Freud (1969), a representação de objeto, também
chamada de representação da "coisa", é “(...) um complexo de associações,
formado por uma grande variedade de apresentações visuais, acústicas, táteis,
cinestésicas e outras". Garcia Roza (2003) afirma que
(...) o desejo desliza por contiguidade numa série interminável
na qual cada objeto funciona como significante para cada
significado que, ao ser atingido, transforma-se em novo
significante e assim sucessivamente, numa procura que nunca
terá fim porque o objeto a ser encontrado é um objeto perdido
para sempre. Toda satisfação obtida coloca imediatamente
uma insatisfação que mantém o deslizamento constante do
desejo nessa rede sem fim de significantes (p.145)
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Freud, em sua segunda tópica, determina três instâncias básicas do
psiquismo. Para compreender melhor esta proposta, é necessário, antes,
vislumbrar dois princípios básicos de sua teoria: o princípio do prazer e o
princípio da realidade.
•

O princípio do prazer é o desejo de gratificação imediata e se opõe ao
princípio da realidade; tal desejo conduz o indivíduo a buscar o prazer e
evitar a dor.

•

O princípio de realidade se caracteriza pelo adiamento da gratificação.
Pertence ao amadurecimento do indivíduo e permite ao sujeito aprender
a suportar a dor e adiar a gratificação, superando a frustração e
sublimando desejos.
Freud (1969) divide a estrutura psíquica, em sua segunda tópica, em

três instâncias bem distintas denominadas de ID, EGO e SUPEREGO.

Figura 10: Fonte Google Imagens - Estrutura Psíquica – Acesso em 2012

O ID seria a estrutura original, básica, formada por pulsões: instintos,
impulsos orgânicos e desejos inconscientes. O ID é completamente
inconsciente e contém o material reprimido e conteúdos inconscientes que
nunca foram para a consciência. É a fonte e o reservatório da energia psíquica
(libido), primitiva e instintiva, regido pelo principio do prazer, ou seja, busca
sempre o que produz prazer e evita o que é aversivo. Não faz planos, não
espera, busca uma solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e
não conhece inibição. Desconhece juízo, lógica, valores, ética ou moral, sendo
exigente, impulsivo, cego, irracional, antissocial, egoísta e dirigido ao prazer.
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O EGO desenvolve-se a partir das interações parentais, a partir do id,
com o objetivo de lidar realisticamente com suas pulsões básicas. Funciona
como mediador entre as forças do id e exigências da realidade externa. Para
isso, busca uma harmonização entre os desejos do id, a realidade e as
exigências externas O Ego é regido pelo princípio da realidade, ou seja, leva
em conta o mundo externo, permitindo que os impulsos do id sejam eficientes.
É esse princípio que introduz a razão, o planejamento e a espera ao
comportamento humano. A satisfação das pulsões é retardada até o momento
em que a realidade permita satisfazê-las com um máximo de prazer e um
mínimo de consequências negativas. Tem como princípio garantir a saúde,
segurança e sanidade da personalidade, além da autopreservação.
O SUPEREGO é inconsciente e desenvolve-se a partir do ego, fixando
normas, modelos de conduta que definem e limitam a flexibilidade do ego,
atuando sobre ele como juiz. Origina-se a partir da repressão. Baseado nos
valores de gerações e ideais tradicionais da sociedade, censura as pulsões do
id, impedindo-o de satisfazer plenamente os seus instintos e desejos.
Manifesta-se à consciência indiretamente, sob forma da moral, interdições e
deveres e por meio da educação, pela produção do “eu ideal”, a pessoa moral,
boa e virtuosa. O superego tem três objetivos:
a) Inibir (através de punição ou sentimento de culpa) qualquer impulso
contrário às regras e ideais por ele ditados;
b) Forçar o ego a se comportar de maneira moral (mesmo que irracional);
c) Conduzir o indivíduo à perfeição - em gestos, pensamentos e palavras.
Freud (1969) relata que
(...) o desenvolvimento do ego consiste num afastamento do
narcisismo primário e dá margem a uma vigorosa tentativa de
recuperação desse estado, esse afastamento é ocasionado
pelo deslocamento da libido em direção a um ideal do ego
imposto de fora, sendo sua satisfação provocada pela
realização desse ideal. (p.106)

Para compreender o processo da estruturação do superego, deve-se,
antes de tudo, esclarecer a distinção entre sublimação e idealização. A
sublimação consiste em um afastamento da pulsão de seu objeto sexual,
transferindo para outro objeto. A idealização, segundo Garcia Roza (2003),
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(...) diz respeito ao objeto que é aumentado e exaltado sem
que sua estrutura seja alterada. A idealização é possível tanto
na esfera da libido do ego quanto na libido objetal. É portanto a
partir da idealização que vão se constituir as instâncias ideais
da pessoa: o ego ideal e o ideal do ego.(p. 204)

Freud procura ressaltar uma modificação em relação ao objeto da libido.
No que diz respeito ao narcisismo primário, há um autoinvestimento libidinal em
seu ego ideal, onde uma força externa impõe uma modificação em relação às
catexias objetais libidinais.
Então,

pode-se

propor

uma

alteração

fundamental

descrita

anteriormente entre o eu ideal e o ideal do eu e, principalmente, no que diz
respeito

à

relação

objetal.

Neste

processo,

existem

dois

aspectos

identificatórios: a identificação narcísica primária pré-edipiana, característica do
ego ideal, e a identificação secundária, caracterizada pelo narcisismo que se
estabelece pela introdução do “outro”, saindo do imaginário para o simbólico.

Figura 11: Fonte Dor (1992) - Nó borromeano representação do Real- simbólico e
Imaginário.

Roudinesco (1997) oferece algumas definições importantes para
conceituarmos determinados princípios:
• Real - para designar uma realidade fenomênica que é imanente à
representação e impossível de simbolizar;
• Imaginário - termo derivado do latim imago (imagem) e empregado
como substantivo na filosofia e na psicologia para designar aquilo que se
relaciona com a imaginação, isto é, com a faculdade de representar
coisas em pensamento, independentemente da realidade.
• Simbólico - extraído da antropologia e empregado como substantivo
para designar um sistema de representação baseado na linguagem, isto
é, em signos e significações que determinam o sujeito à sua revelia,
permitindo-lhe referir-se a ele, consciente e inconscientemente, ao
exercer sua faculdade de simbolização.
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• Objeto a - termo introduzido para designar o objeto desejado pelo
sujeito e que se furta a ele a ponto de ser não representável, ou de se
tornar um “resto” não simbolizável. Nessas condições, ele aparece
apenas como uma “falha a-ser”, ou, então, de forma fragmentada. Um
vazio que pode ser preenchido.
Nesse sentido, FREUD (1969) relata que
(...) ao mesmo tempo, o ego emite as catexias objetais
libidinais. Torna-se empobrecido em benefício dessas catexias,
do mesmo modo que o faz em beneficio do ideal do ego, e se
enriquece mais uma vez a partir de suas satisfações no tocante
ao objeto, do mesmo modo que o faz, realizando seu ideal.
Uma parte da auto-estima é primaria – o resíduo do narcisismo
infantil; outra parte decorre da onipotência que é corroborada
pela experiência (a realização do ideal do ego), enquanto uma
terceira parte provém da satisfação da libido objetal. O ideal do
ego impõe severas condições à satisfação, pois ele faz com
que alguns deles sejam rejeitados por seu censor. (p. 106)

Pode-se então compreender que o “ideal do ego desvenda um
importante panorama para a compreensão da psicologia de grupo. Além do seu
aspecto individual, esse ideal tem seu aspecto social, constitui também o ideal
comum de uma família, uma classe ou uma nação” (FREUD, 1969, p.108)
Nesta relação de objeto, que podemos entender como sendo o modo
de relação do sujeito com seu mundo, temos alguns aspectos importantes
relativos a este panorama, como um ideal do eu imposto de fora e as
condições que ele impõe à satisfação da libido.
Quando Hall (1999) faz menção à falência das instituições familiares,
religiosas, estado e escola como únicos propagadores de influências, regras e
normas, estabelece novos parâmetros para a estruturação do sujeito.
Neste mundo que permeia o real x virtual, o imaginário e o simbólico se
alteram, evidenciando questões importantes relativas ao processo de
estruturação psíquica. Neste âmbito, há questões importantes relativas à
estruturação do superego, pois as exigências parentais e sociais expressas são
distintas e diferem das exigências virtuais, sendo assim mais flexíveis e
dinâmicas e menos repressoras, infligindo neste contexto uma valência menor
para imprimir censura e internalizar limites, permitindo uma maior atuação do
ID e, por consequência, do princípio do prazer sobre o comportamento,
possibilitando uma maior satisfação das pulsões instintuais. A virtualização das
relações na sociedade em redes digitais oferta uma enorme gama de
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significantes

para

o

sujeito

satisfazer

suas

pulsões,

diminuindo

circunstancialmente a sublimação dos desejos.
Esse contexto possibilita uma maior permeabilidade para que o sujeito
transite sem constrangimento pelas cidades virtuais e estabeleça novos
significantes para a formação do Ideal do Eu. Existe neste processo um
reinvestimento da libido no próprio Eu (narcísico) – o que o sujeito procura é
ser desejado, o que ele almeja é o desejo do outro e, assim, ser reconhecido
na rede social digital satisfaz suas necessidades narcísicas.
Para Freud, estas condições são rejeitadas pelo censor. Este censor é
citado como diferente de censura, ou seja, um mecanismo externo que
promova um escoamento libidinal compatível com suas exigências, trazendo
uma satisfação.
A este mecanismo externo que impõe condições para a realização da
satisfação podemos chamar de Outro, pois é aquele que propicia mecanismos
possíveis, que regula, que determina, como dito anteriormente.
Em uma busca frenética, o sujeito é levado a demandar para fazer
ouvir seu desejo, ficando, assim, na ordem do sentido. Porém, existe uma
defasagem entre o que é desejado e o que se faz ouvir na demanda, pois o
desejo jamais poderá ser significado adequadamente, ou seja, a Coisa é
inominável, instaurando-se uma insaturação simbólica. A demanda possibilita
que o sujeito seja estruturado em função de uma impossibilidade de significar
o objeto do desejo, o objeto, aliás, causa de desejo, vazio, impossível de ser
preenchido, “onde lhe é dada a possibilidade de trazer para si objetos eleitos
como objetos substitutos de desejos colocados metonimicamente no lugar do
objeto perdido” (DOR, 1992, p.147).
Assim, nas relações dialógicas entre os autores como Sigmund Freud e
Donald Winnicott, os articulistas fazem ver que a noção de verdade é
construída socialmente, mas o enfraquecimento da força super-egóica em
ambientes do ciberespaço geram um aumento da potência do id, de tal maneira
que o sujeito que se expõe a essas práticas da Internet acabam assumindo, ali,
uma disposição subjetiva diferente daquela que possui fora da realidade virtual.
Nesse sentido, há uma dificuldade de homogeneizar sua identidade.
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Deve-se, entretanto, relativizar os aspectos referentes à falta do objeto.
A falta, segundo Joel Dor (1992), possui três formas específicas: a frustração, a
privação e a castração.
A frustração pode ser entendida por um processo de reivindicação,
porém sem a possibilidade de satisfação, sendo a falta um dano imaginário, e
seu objeto, totalmente real. A privação, segundo o mesmo autor, refere-se à
falta que é real, um buraco no real, sendo seu objeto no campo do simbólico.
Na castração, a falta refere-se a uma falta simbólica, “na medida em que ela
remete à interdição”, segundo o autor. Nesse sentido, o objeto faltante é
relativo ao imaginário.
Segundo Dor (1992), a falta segue uma distribuição em relação ao
objeto, como demonstrado em seu esquema abaixo:

Figura 12:Fonte Dor (1992) - Referente à distribuição do objeto.

A castração é a falta simbólica de um objeto imaginário.
A frustração é falta imaginária de um objeto real.
A privação é a falta real de um objeto simbólico.
(p,. 84)

Dentro desta perspectiva de destituição do instinto como determinante
do comportamento humano, funda-se um novo processo pelo qual o
comportamento se caracterizará: a pulsão.
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A pulsão pode ser caracterizada como uma subversão do instinto, pois
não possui um objeto definido, pelo contrário, o objeto pulsional é o que existe
de mais variado. Temos, então, apenas o objetivo que é a sua pura satisfação.
Porém, Freud relata, em Além do principio do Prazer (1969), que há um estado
pulsional que não está sob a vigência do princípio do prazer: a pulsão de
morte.
É necessário, neste ponto, realizarmos uma dedução hipotética em
relação ao desenvolvimento das instituições humanas baseada nos aspectos
relativos ao recalque e à subversão do instinto, ou seja, a pulsão.
Freud salienta, em Moises e o Monoteísmo (1969), que os processos
oriundos para a formação de uma neurose devem ser estabelecidos mediante
uma sequência lógica, de acordo com o gráfico abaixo.

TRAUMA PRIMITIVO

DEFESA

LATÊNCIA

DESLOCAMENTO DA DOENÇA NEURÓTICA

RETORNO PARCIAL DO REPRIMIDO
Gráfico 02:Fonte Freud Obras Completas (1969) - Referente à produção da neurose

O processo visto acima também pode ser análogo ao desenvolvimento
da civilização humana, no qual a renúncia ao instinto obtém um ponto crucial
para esta estruturação. Nesse ponto, poderemos vislumbrar dois aspectos
referentes ao destino e à regência pulsional.
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Segundo os conceitos psicanalíticos, a pulsão estaria dividida em dois
processos fundamentais: um é regido pelo principio do prazer e o outro regido
para o retorno ao inorgânico. Se o primeiro não possui objeto definido, o
segundo tem como objeto a morte e como objetivo a tensão nula. Poderemos
realizar, neste momento, uma analogia em relação ao desenvolvimento da
civilização, vislumbrando, assim, o duelo titânico entre Eros e Thanatos. O
primeiro estaria sob a regência do principio do prazer, mas funcionando sob a
determinação do princípio da realidade, retardando a satisfação momentânea e
rápida, investindo em objetos variados, tendo, então, uma satisfação aceitável
socialmente. O segundo estaria ligado ao retorno ao instinto, à animalidade, ou
seja, à morte do não natural, do subversivo, da civilização e do próprio sentido
de humanidade.

2.5 – Estruturação psíquica do não virtual ao virtual.

A grande necessidade de desenvolver o sentimento de pertença
conduz o sujeito a demonstrar uma identidade bem distinta daquela
apresentada no mundo “não-virtual”, subjugando a verdadeira identidade por
um falso Self, dentro da teoria psicanalítica de Winnicott, ou Persona, da teoria
da Psicologia Analítica desenvolvida por Jung.
Para Winnicott, existe uma dicotomia entre o falso e o verdadeiro. Ele
expõe que “Enquanto o self verdadeiro é sentido como real, a existência do
falso self resulta em uma sensação de irrealidade e em um sentimento de
futilidade.” (Winnicott, 1990, p. 49)
O processo de formação de identidades nas redes perpassa vários
aspectos interessantes e, ao mesmo tempo, trágicos, pois, segundo Freud
(1969), a formação da personalidade se dá através e pelo Outro. Entretanto,
quem é este outro dentro de um mundo tecnologicamente virtual, onde as
relações são efêmeras e transitórias? Por vezes, as Redes Sociais funcionam
como um grande grupo que exerce influência sobre os comportamentos dos
componentes e subjuga a identidade individual. Freud (1969), ao citar Le Bon,
afirma que, em muitos casos, “(...) os dotes particulares dos indivíduos se
apagam num grupo e, dessa maneira, sua distintividade se desvanece”.
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Segundo Freud (1969), em Psicologia das Massas e análise do Eu, existem
dois fatores importantes:
O primeiro é que o indivíduo que faz parte de um grupo
adquire, unicamente por considerações numéricas, um
sentimento de poder invencível que lhe permite render-se a
instintos que, estivesse ele sozinho, teria compulsoriamente
mantido sob coerção. Ficará ele ainda menos disposto a
controlar-se pela consideração de que, sendo um grupo
anônimo e, por consequência, irresponsável, o sentimento de
responsabilidade, que sempre controla os indivíduos,
desaparece inteiramente. (p. 36)

Gonçalves (2008, p. 07), cita que “Winnicott desenvolve o conceito de
verdadeiro e falso self tomando como partida a ideia de Freud de self,
constituído por um núcleo central que é controlado pelos instintos e outra parte
voltada para o exterior e relacionada com o mundo.”
Para Souza (2005), este mundo contempla e permeia várias mudanças
na sociedade moderna, trazidas pela cibercultura. Inferimos que estamos
diante de uma nova forma de produção social do espaço, na qual o tempo-real
instantâneo é um tempo sem tempo e o novo dia-a-dia é destituído de espaço e
matéria. A imagem-fluxo, a presentificação, a realidade virtual e as diversas
possibilidades de comunicação no ciberespaço sugerem um novo ambiente: as
cidades digitais. A realidade virtual que se apresenta no ciberespaço não é
somente fruto de contemplação sensorial das imagens e troca de informações,
mas uma forma objetiva de ser da nova materialidade do arranjo social em
redes de comunicação.
Winnicott, em suas teorias psicanalíticas, desenvolveu o conceito de
falso self para representar uma identidade que venha a ter aceitação para o
próprio sujeito e para os Outros, mediado pela cultura que o circunda. Esta
falsa identidade ou personalidade encobre a verdadeira, permeando, assim,
uma conduta baseada apenas na aparência dos fatos.
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Winnicott (1990) cita uma classificação da organização do falso self em
níveis distintos, da patologia à normalidade, como
• o falso self usado e tratado como real, ocultando o
verdadeiro self;
• o falso self que defende e protege, mas que sente o
verdadeiro self como potencial e o preserva numa vida
secreta;
• o falso self que se ocupa em encontrar condições
ambientais que possibilitem ao self verdadeiro começar a
existir,
• o falso self constituído sobre identificações introjetadas ao
longo da vida,
• e, na normalidade, o falso self como a atitude social
adequada, protegendo um verdadeiro self que se encontra
vivo. (p. 46)

Esta concepção também se aproxima da ideia de Persona, Arquétipo,
desenvolvida por Jung, que define que todos nós criamos papéis e agimos
conforme as circunstâncias nos exigem. Utilizamos várias Personas ao longo
das nossas vidas conforme o meio em que vivemos. Porém, com a flexibilidade
e o dinamismo presentes nas Redes Sociais, mediados pela tecnologia,
permite-se que estes papéis, ou seja, a Persona, ganhe vida neste “não-lugar”,
possibilitando que o sujeito seja qualquer coisa menos ele mesmo. Esta
coisificação do “EU” e a personificação da “COISA” forçada pela manutenção
das Personas nas Redes produzem uma imensa gratificação emocional e, ao
mesmo tempo, um enorme sentimento de insegurança, além de um gigantesco
gasto de energia psíquica para manter as aparências destes papéis.
Hall (2005) enfatiza que, na pós-modernidade, a identidade torna-se
uma
(...) celebração móvel, já que o sujeito assume identidades
diferentes, e estas variam de acordo com o momento, o que
podemos sugerir que a identidade do sujeito se torna uma
extensão do “eu”, por meio da relação com seu avatar imerso
no ciberespaço. As identidades antigas estão em declínio,
fazendo surgir novas identidades e provocando a fragmentação
do indivíduo moderno: “(…) esta perda de um ‘sentido de si’
estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou
descentralização do sujeito” (pp.7-9).

Para Reule (2007), as identidades vivenciadas no ciberespaço são
máscaras passíveis de troca a todo o momento. Ele afirma que os espaços de
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relacionamento protegem a identidade do indivíduo e permitem sem pudor
expor as ideias e desejos que o sujeito, no mundo real, não poderia expor, pois
no mundo virtual o poder de censura é menor. Isso traz inúmeras
possibilidades de adotar identidades diversas.
Existe uma reformulação do próprio Eu por parte dos usuários das redes
digitais, mudando constantemente sua identidade ou seus atributos, seja no
aspecto substantivo (do nome) ou no aspecto adjetivo (de suas qualidades),
fazendo assim um sujeito fragmentando entre o que é e o que gostaria de ser.
Esta dicotomia entre o Eu e o que gostaria de Ser possibilita a existência dos
Fakes - descrições falsas.
Mocellim (2007) fez referencial ao tema Fake como um nome utilizado
pelos sujeitos que se interrelacionam nas redes sociais digitais e que utilizam
perfis com informações falsas:
Alguém não pode ser considerado fake de si mesmo; nos
casos em que as pessoas expõem fatos, ou características,
que não correspondem com ela na realidade, os usuários
costumam dizer que a pessoa está criando outra identidade,
criando um personagem, sendo falso, exagerando. Porém, fake
serve para os casos em que realmente busca-se ser outra
pessoa, afirmando ser outro, e não sendo o mesmo, apenas se
descrevendo ou agindo de uma maneira diferente do esperado
pelas pessoas que o conhecem pessoalmente. (p.10).

Os fakes podem ser compreendidos como facetas da fragmentação das
identidades e como as máscaras (personas) que os sujeitos utilizam nas
relações virtuais.
Nos escritos desenvolvidos por Jung (1961), Persona pode ser entendido
como a máscara com a qual nos apresentamos ao mundo. É como um
complexo da personalidade pelo qual nos relacionamos com o meio. A Persona
inclui os papéis sociais, tipos de expressão e comunicação. Apresenta
características positivas e negativas que nos protegem das forças que nos
invadem.

Portanto,

o

sujeito

pode

adotar

conscientemente

ou

inconscientemente uma personalidade artificial ou mascarada inversa aos seus
traços de caráter. Assumimos diferentes Personas dependendo do meio no
qual nos encontramos.
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Tal

insegurança

proporciona

um

comportamento,

muitas

vezes,

compulsivo para que o “EU” verdadeiro não venha à tona. Esta valorização do
falso em detrimento do próprio “EU” produz personalidades desviantes e até
patológicas, em que o “FAKE” faz parte de uma “FACE” sujeitada, ou ainda,
disfarçada, pois demonstrar o Eu verdadeiro poderia trazer consigo o
inexorável e o imponderável, como comportamentos inaceitáveis socialmente,
como os transtornos relacionados à parafilia, como a pedofilia, necrofilia,
voyeurismo, fetichismo, sadismo, masoquismo, entre outros, além daqueles
relacionados à psicopatia ou, simplesmente, trazer para o reconhecimento
social uma imagem produzida para obter, através dela, uma visibilidade, ou
aceitação.
Na virtualização das relações, implicitamente, pode-se observar o Poder
da Visibilidade. A busca pela visibilidade dentro das redes pode trazer consigo
comportamentos que não são admitidos no mundo “Real”, onde as relações
são marcadas por normas e regras. Tais normas e regras não são
estabelecidas nas redes e são, assim, subjetivas, apresentando pouca
capacidade ou força de gerar senso crítico. Neste âmbito, podemos presenciar
a utilização de artifícios para conseguir a visibilidade passando por cima da
Ética e da Moralidade.
Souza destaca, em Comunicação, Linguagem e Identidade (2006), o
conceito desenvolvido por Turkle (1997):
Na história da construção da identidade na cultura da
simulação, as experiências na Internet ocupam um lugar de
destaque, mas essas experiências só podem ser entendidas
como parte de um contexto cultural mais vasto. Esse contexto
é a história da erosão das fronteiras entre o real e o virtual, o
animado e o inanimado, o eu unitário e o eu múltiplo, que está
a ocorrer tanto nos domínios da investigação científica de
ponta como nos padrões da vida quotidiana. (p. 12).

O desejo de obter visibilidade exerce um enorme poder sobre o sujeito,
forçando um ritual maniqueista superdimensionado pelas Redes.
As

Redes

Sociais digitais

produzem

fascínio

e

encantamento,

proporcionando a atemporalidade dos relacionamentos e a multiplicação das
identidades, chegando a uma analogia com o transtorno dissociativo, mais
conhecido popularmente como múltiplas personalidades. O que difere é que as

65

pessoas que se utilizam do “FAKE” têm conhecimento destas falsas
identidades, pois são frutos de sua criatividade, mas proporcionam relações
baseadas nesta falsificação. Será que a verdade é importante nestas relações?
Quem afiança a veracidade dos dados disponibilizados nas Redes Sociais
digitais?
Neste emaranhado de informações, o público e o privado se entrelaçam
e se confundem, onde a mentira em muitos casos é a certeza, e a verdade é
apenas uma dúvida.
O conceito de verdade é bem amplo e variado conforme o campo de
estudo e o referencial histórico pelo qual se optou. A verdade, filosoficamente
falando, foi alvo de contemplação dos sofistas, que a apresentavam como
sendo obra do discurso. Para Sócrates e Platão, existe uma verdade
independente do discurso, uma episteme que vai além da pura opinião e que
aborda a profundidade das coisas em sua imutabilidade. Para a filosofia
Marxista, a verdade é produzida pela economia e pela luta das classes como
instrumento de dominação.
Freud (1969) salienta que o processo de construções de verdades é
dinâmico e possui uma enorme gama de variáveis psicológicas sendo
influenciadas pelos aspectos cognitivos, percepções, recalques e etc. Este
emaranhado de processos é o que possibilita que cada sujeito crie sua própria
verdade.
Foucault (1985), em seus estudos sobre o poder, enfatiza que as ditas
verdades oficiais só as são porque existe uma instituição com credenciais para
afiançá-las, pois são reconhecidas. Neste caso, para Foucault, verdade é
poder.
Para a escola existencialista, a existência antecede a essência e, neste
caso, Jolivet (1975), ao citar Kierkegaard, nos aponta que
(...) antes de qualquer coisa, eu existo e através dessa
existência eu me crio, eu crio a minha verdade, sou artífice da
minha própria essência, existo na medida em que completo
essa essência. (p. 23)
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Para Kierkegaard, a verdade se apresenta como o resultado das ações
humanas, é a própria vida posta em atos. Neste ponto, no lugar de pensar no
que é verdade, deveríamos agir conforme o que achamos que seja verdade.
De acordo com Kierkegaard, “recusar o risco é recusar a verdade.”
(KIERKEGAARD, p 46)
O risco de viver e aceitar a verdade é um processo individual e único.
Pela vida, eu devo transformar-me na regra do meu próprio
comportamento, graças à espontaneidade da razão e do
coração, que são conaturais da verdade e do bem.
Unicamente por isto é que a verdade se tornará a minha
verdade, porque não há verdade para com o indivíduo senão
quando ele próprio, agindo, a produz. (JOLIVET, 1975, 12)

Entretanto, este processo não se faz sozinho, mas pelo Outro e com o
Outro. E é necessário haver comunicação, pois “comunicar com o outro é fazêlo existir. Mas fazê-lo existir é também fazer-se existir a si próprio.” (JOLIVET,
1975, p.14)
E é exatamente sobre este processo de comunicação que a mídia e,
mais especificamente as Redes Sociais Digitais e a Internet de um modo geral,
tem mais impacto que qualquer outra instância. A verdade posta nas Redes é
aceita de forma crua, sem preocupação de análise ou senso critico, onde as
massas apenas a absorvem simplesmente porque o grupo afiançou.
Entretanto, existem grupos minoritários que comunicam coisas sensatas mas,
por não possuírem um grupo ou aceitação por grande parte da Rede, são
desacreditadas.
Segundo Forbes (2011), diretor da Clínica de Psicanálise do Centro do
Genoma Humano da USP, a verdade no mundo virtual é efêmera e
inconstante, criando assim um referencial baseado não na verdade, mas na
mentira. Para FORBES (2011),
O paradoxo é o que ocorrerá exatamente ao contrário: tudo a
priori será mentira e as pessoas ficarão tontas correndo atrás
da verdade. Até hoje a verdade tinha selo de garantia de quem
a pronunciava. (p. 12)
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Este paradoxo existente no mundo não-virtual é que permeia as
presentes relações, causando uma tremenda certeza e, até certo ponto, uma
dúvida constante.
Neste emaranhado de nomes, de pseudônimos e falsos perfis, a única
certeza é de não ter certeza, onde o referencial se baseia apenas no discurso e
na aceitação ou não aceitação do que é compartilhado nas Redes e na
internet. Porém, pode haver benefícios e malefícios nestas relações transitórias
marcadas tanto pelas imprevisibilidades como pelas incertezas. O benefício é
que as relações tornam-se mais pessoais e menos dependentes das
intervenções institucionais. Entretanto, os malefícios também se referem à falta
de intervenção institucional nas comunicações e relações virtuais, onde
pessoas com desejos escusos e sem nenhum tipo de controle externo podem
mascarar ou disfarçar suas reais intenções, podendo, inclusive, ser marcadas
por ações e atos ilegais.
Outro fator importante é a busca pela visibilidade e pela aceitação, ou
mesmo a formação “identitária”, passando a ter a incerteza como referencial e
parâmetro. Neste âmbito, concorre como instrumento eliciador e influenciador
de personalidade, reduzindo ou dividindo espaços e influências com as velhas
instituições como família, colégio, religião. Porém, a virtualização é bem mais
dinâmica e seu alcance é bem maior que as tradicionais instituições.

2.6 Visibilidade Social processos e mecanismo de gratificação

De acordo com Maximiano (2000) e Drucker (2001), as profundas
alterações nas relações de trabalho e a introdução de uma nova tecnologia na
área de produção e gestão exigiram e exigem uma mudança circunstancial no
velho paradigma taylorista-fordista, no qual as exigências educacionais eram
menores, pois o trabalho não necessitava de grande conhecimento. Hoje, o
mercado exige um sujeito capaz de se adaptar às realidades tecnológicas, às
constantes mudanças e com capacidade de interagir com os mais diversos
ambientes, sejam culturais, sociais ou científicos, necessitando, assim, de um
nível educacional mais aprimorado.
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As exigências oriundas desta nova realidade econômica colocam em
segundo plano uma variedade enorme de atividades laborais, pondo à margem
ou, ainda, desqualificando os sujeitos que exercem tais funções. A
massificação de ideias e conceitos em relação às atividades laborais geram
uma supervalorização de determinadas funções como sinônimo de sucesso e
de vitória pessoal, proporcionando o vislumbre, mas, ao mesmo tempo, a
frustração de milhares que não podem exercer estas atividades, seja por
condições sociais ou individuais.
Exclusões

vivenciadas

no

campo

econômico-trabalhista

refletem

diretamente na formação da identidade individual e coletiva. Os papéis sociais
que exercemos no âmbito do trabalho carregam um peso enorme no mundo
moderno. Somos o que fazemos, este é o reflexo desta modernidade. Somos
mais médicos, engenheiros, advogados, psicólogos e etc, menos garis,
faxineiros, domésticas. O título ou diploma traz consigo uma credibilidade, além
de estratificar o posicionamento dentro desta sociedade laboral, carregando
consigo um signo de status e poder.
As pessoas que ficam à margem deste processo passam por uma
invisibilidade social.
De acordo com a socióloga portuguesa De Sá Pinto Tomás (2006),
O desprezo social e o não-reconhecimento dão origem ao
sentimento de invisibilidade. Na sociedade do espéctaculo na
qual nós vivemos, o invisível tende a significar o insignificante.
Com efeito, múltiplos sentimentos estão ligados ao sentimento
central de ser invisível para os outros: a vergonha, a paranóia,
a impressão de insucesso pessoal, o isolamento, a
clandestinidade. Em resumo, toda uma panóplia de emoções,
sentidas por todos a um momento ou outro na vida quotidiana,
une-se intimamente ao mundo amargo e silencioso da
invisibilidade social. Podemos descobrir através deste termo
um mundo social que se constrói segundo os preconceitos
visuais e os olhares imaginários. (p.06)

Este desprezo social também foi vivido por Fernando Braga da Costa
(2004), psicólogo e doutor em psicologia social da USP, que, em sua
dissertação de mestrado sobre invisibilidade social, trabalhou meio período
durante cincos anos como gari, em sua própria instituição, para aproximar-se e
identificar-se com o papel que estava exercendo.
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Costa (2004) relatou que
No intervalo entre as aulas no Instituto de Psicologia, foi
preciso que eu passasse por dentro do prédio daquela
faculdade. Imaginei, então, que vestindo aquele uniforme ali
incomum [...] fosse chamar a atenção de toda a gente [...] Não
fui reconhecido [...] Nenhuma saudação corriqueira, um olhar,
sequer um aceno de cabeça. Foi surpreendente. Eu era um
uniforme que perambulava: estava invisível [...] (p.45)

Dentro desta perspectiva exclusiva, as redes sociais digitais apresentam
um meio para sairmos da invisibilidade, da clandestinidade ou da insignificância
para sermos vistos e, para alguns, apreciados. Como De Sá Pinto Tomás
(2006) explicitou, vivemos no mundo dos espetáculos, onde ser celebridade é o
clímax do reconhecimento e do sucesso. É doce ser visto, desejado, invejado
em um mundo no qual o glamour tornou-se desejo.
Sobre este desejo, explorado pela mídia maciçamente, produziu-se uma
cultura alienadora, ou melhor, cultura das aparências, dando ênfase ao TER e
não ao SER. Na psicanálise, o desejo é marcado pela falta de um objeto. O
sujeito é constituído a partir da introdução simbólica, ou seja, estruturado
através e pela linguagem. Porém, este objeto faltoso é desconhecido pelo
próprio sujeito, que só se dá conta a partir da linguagem e para satisfazer esta
falta primordial, que nunca será satisfeita, busca incansavelmente um novo
objeto

para

satisfazê-lo.

Pode-se

obter

satisfação

com

um

objeto

momentaneamente, porém, como não é o objeto faltoso, buscará infinitos
objetos em uma cadeia de significantes.
Na empreitada pela busca de significantes, as redes sociais são
extremamente eficientes em oferecer com abundância os significantes capazes
de proporcionar visibilidade neste mundo contemporâneo. Devemos lembrar
que a internet é a convergência de todas as mídias - ao mesmo tempo em que
disponibiliza e permite a agregação, torna o indivíduo visível e participa na
propagação da cultura das aparências.
Esta cadeia de significante dá-se através do deslocamento. Aqui,
entretanto, é necessário exemplificar a diferença entre significante e significado
para Saussure e Lacan.
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Para Saussure (2000), o signo é a união entre o conceito e a imagem
acústica que constituem uma unidade básica formada pelo significado e pelo
significante, unidade esta indissociável. O conceito ou ideia é a representação
mental de um objeto ou da realidade social em que nos situamos,
representação esta condicionada pela formação sociocultural que nos cerca.
Conceito para Saussure é sinônimo de significado.
Para Lacan (1999), não existe uma unidade básica para a formação do
signo linguístico. Ele quebra esta unidade e inverte a associação colocando o
significante como fator preponderante em relação ao significado.
Pode-se observar:
ÁRVORE

SAUSSURE

MULHERES

HOMENS

LACAN

Figura 13: Fonte Garcia-Roza (2003) - Significantes e significados.

A primeira figura refere-se ao conceito de Saussure (2000), no qual
signo é igual a significado+significante.
No segundo desenho, Lacan (1999) nos aponta duas figuras idênticas,
duas portas, com os significantes mulheres e homens, e é pela oposição dos
significantes que se irá produzir a diferenciação dos significados.
Na atual sociedade, alguns significantes apresentam pouca valência, ou
seja, pouca valorização, tornando-se necessário trocar para significantes de
maior valor para dar mais significado e, assim, poderem ser percebidos. Estes
significantes dão sentido à formação da identidade móvel ou líquida.
Segundo Souza (2006), estes valores estabelecidos se dão através da
“indústria cultural que massifica e aliena, padronizando identidades e excluindo
qualquer possibilidade de construções identitárias individualizadas.”
De acordo com Bauman (2005), vivemos na modernidade líquida, que
põe em evidência a decadência de instituições sociais. Aquelas que, até então,
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se colocavam como referência para a construção de identidade não são mais
os únicos modelos e, em alguns casos, nem os mais apreciados ou
valorizados. Neste parâmetro, temos o que Hall (2005) definiu como crise de
identidade. Família, culturas de classe, de gênero e etnia apresentavam-se,
antigamente, como referências e, hoje, estão sendo fragmentadas.
Maia (2007), ao citar Hall (1999), enfatiza o aspecto da crise de
identidade vivenciada na sociedade pós-moderna e argumenta que
(...) o sujeito fragmentado caracteriza-se por ter múltiplas
identidades culturais – que podem ser contraditórias ou não –
provisórias, variáveis e, muitas vezes, problemáticas. O
indivíduo pós-moderno assume uma identidade "móvel" e
"temporária" – uma possibilidade dentre as múltiplas possíveis
– de acordo com o momento e local. Isso ocorre porque a
construção da identidade se dá na interação com os outros – e
"pelas formas através das quais nos imaginamos ser vistos por
outros" (HALL, 1999) – ao longo da vida, constituindo um
processo em constante mudança e formação. (p, 04)

Neste processo de fragmentação de referências, a constituição de
identidade do “eu” ou ego fica à mercê do imaginário e das influências do
momento. Isto se dá claramente no mundo laboral, mas se propaga pelos mais
diversos meios. Temos comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, estilos
toleráveis e intoleráveis, vocabulários apropriados e impróprios, padrões de
beleza imitáveis ou inimitáveis, profissões admiradas e rejeitadas socialmente.
Em infindável busca pela aceitação, as redes sociais digitais nos oferecem uma
nova identificação, ou seja, significante, para podermos ser aceitos dentro dos
padrões atuais. Assim exemplifica a figura abaixo.
Gari

Doméstica

Professor

Advogado

Médico

Figura 14 : Fonte Clip-arts Office Gallery – Profissões - Acesso em 2012.

Celebridade
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O valor de cada significante está no seu nível de aceitação social,
podendo progredir ou regredir conforme as exigências culturais. Seria como
uma bolsa de valores onde cada significante tem uma cotação, subindo ou
descendo conforme o mercado.
A profissão não é apenas uma identificação para o papel que
exercemos, é, antes de tudo, um signo de sucesso e status como já foi
mencionado anteriormente. Nas redes, cada sujeito pode estabelecer uma
identificação que possibilite sua aceitação. Criamos, assim, um personagem,
uma profissão, uma forma de falar e de nos relacionar, uma estrutura física, ou
seja, nos reinventamos perante a sociedade - mesmo que ela seja virtual – e,
neste mundo virtual, tornamo-nos visíveis, aceitos. O grande problema é que,
com o passar do tempo, talvez não saibamos mais distinguir o real do virtual.
Maia (2007) relata que
(...) a identidade do sujeito pós-moderno já não é taxada como
fixa ou permanente, como acontecia no Iluminismo. Passa-se a
compreender que o indivíduo pode assumir diferentes
posições, conforme o papel que está representando, gerando
um processo de identificação que não é automático, mas pode
ser ganho ou perdido ao longo de sua trajetória. A
complexidade da vida cotidiana, atravessada pela globalização
que encurta distâncias e conecta comunidades em novas
estruturas de espaço-tempo, impõe que assumamos distintas
identidades que podem ser conflitantes entre si. Posicionamonos frente ao outro de acordo com as expectativas lançadas
sobre nós. (p.07)

E é exatamente neste emaranhado de identidades que o conflito entre
as diversas identidades e realidades (virtuais e não-virtuais) pode nos lançar
em um total desconhecimento do próprio EU.
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3. NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS
O termo nativo significa próprio do lugar onde nasce; nato, peculiar, ou
seja, observa-se a origem. O termo imigrante tem como concepção aquele que
imigra; que ou quem vem estabelecer-se em outro lugar.
O especialista em tecnologia Marc Prensky (2001), ao publicar um artigo
intitulado “Digital natives, Digital immigrants”, apresenta os termos Nativos
Digitais e Imigrantes Digitais, dividindo duas gerações com diferenças culturais,
pontuando uma discriminação pejorativa formada pelos sujeitos que nasceram
antes da potencialização das NTIC´s e da Internet. Entretanto, Marc Prensky
não considerou em seu famoso artigo a capacidade de adaptação dos sujeitos
frente às modificações estruturais, sejam elas tecnológicas ou culturais. Existe,
na psicologia e na física, um termo denominado resiliência que, pela origem
inglesa, resilient remete à idéia de elasticidade e capacidade rápida de
recuperação. Yunes (2002) indica que no dicionário da língua inglesa se
encontram dois raciocínios para o termo: o primeiro se refere à habilidade de
voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito depois de
passar por doenças, dificuldades e mudanças sociais entre outras; a segunda
definição é a habilidade de uma substância retornar à sua forma original
quando a pressão é removida: flexibilidade. Esta última remete-nos ao conceito
original de resiliência atribuído à física, que busca estudar até que ponto um
material sofre impacto e não se deforma. Nestas definições vemos que o termo
se aplica tanto a materiais quanto a pessoas.
Pereira (2001) prevê que na sociedade emergente as mudanças fazem
parte do dia-a-dia; são cada vez mais rápidas e profundas e exigem constantes
esforços de adaptação. Essa autora identifica a resiliência como um desafio
para o novo milênio.
Uma das grandes apostas para o próximo milênio será tornar
as pessoas mais resilientes e prepará-las para uma certa
invulnerabilidade que lhes permita resistir a situações adversas
que a vida proporciona, pelo que se torna imperioso identificar
os fatores de risco e particularmente os fatores de proteção
pessoais e interpessoais (pp.87-88)
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É notório que, no Brasil, a partir da década de 90, a estabilidade
econômica, um maior poder de compra e os avanços tecnológicos a partir do
aumento da velocidade das conexões permitiram uma acessibilidade, gerando,
assim, uma mudança de comportamento pelo uso de ferramentas como
computadores, vídeo games, tocadores de música digitais, câmeras de vídeo,
telefones celulares, e todos os outros brinquedos e ferramentas disponíveis
nesta era tecnológica e digital.
Entretanto, nascer com estes aparatos tecnológicos não significa saber
utilizá-lo integralmente, pois, segundo a psicologia da Gestalt, realizamos um
processo denominado seletividade, pelo qual o sujeito atribui determinados
estímulos ou determinada importância para focar seus interesses. Além destes
processos seletivos de utilizar determinadas ferramentas que a tecnologia
permiti, deve-se também, levar em consideração os aspectos socioeconômico
de cada país e a acessibilidade e o nível de desenvolvimento humano para ter
uma avaliação precisa.
Kordupleski (2010), engenheiro da CVA Solutions (Customer Value
Added), empresa criada nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa com
consumidores brasileiros e descobriu que os usuários utilizam pouco a internet
pelo celular. A metodologia foi criada pelo próprio Ray Kordupleski, capaz de
medir e gerenciar diversos atributos de valor presentes no processo de decisão
de compra e experiência de consumo de qualquer tipo de produto ou serviço
para mensurar e assinalar atributos e identificar aqueles que têm o maior
impacto, do ponto de vista do cliente e do mercado, além de promover uma
interação entre as medidas monetárias percebidas pelo cliente e os processos
intrínsecos da empresa, possibilitando um gerenciamento mais eficiente.
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Kordupleski (2010) pode determinar que
Após uma pesquisa nacional com 7.200 pessoas das cinco
regiões brasileiras, a CVA Solutions obteve uma amostra sobre
o consumo de aparelhos celulares no país.
A pesquisa envolveu pessoas de 18 a 65 anos ou mais, de
diversas classes sociais, com renda familiar mensal de R$500
a R$12.700 ou mais, moradoras das regiões Norte, Nordeste,
Sul, Sudeste e Centro Oeste, sendo que dentro da região
Sudeste, os Estados com destaque foram São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais. Atualmente, os celulares possuem
recursos diversos, que fazem parte dos grandes diferenciais
que influenciam a compra do aparelho, porém, de acordo com
a pesquisa da CVA Solutions, os recursos mais utilizados são
os mais tradicionais. Em primeiro lugar está a utilização do
recurso de mensagem de texto, que obteve a resposta positiva
de 87% d os entrevistados. A câmera fotográfica é utilizada por
75%. Já os jogos e tocadores de música (MP3) empataram
com 55% de utilização. E o recurso de sintonizador de rádio
fecha os cinco recursos mais utilizados em um aparelho
celular, com 52% da preferência. Com relação aos recursos
que o aparelho oferece, porém os consumidores utilizam
pouco, os menos utilizados são acesso à internet (23%
utilizam) e acesso ao e-mail (19% utilizam).(p.01)

Prensky (2001), em seu estudo, desconsiderou vários critérios para
analisar as diferenças entre Nativos Digitais e Imigrantes Digitais. No século
XXI, pelas exigências oriundas do meio trabalhista e das exigências culturais,
estas distâncias são atenuadas e, muitas vezes, inexistentes, pois os mais
renomados especialistas da área da informática são da geração dos imigrantes
digitais, responsáveis por gerar novos softwares e hardwares. Uma questão é
analisar usuários finais, outra é identificar projetistas e educadores da área de
sistemas digitais.
Prensky (2001) exemplifica que os Nativos digitais estão
(...) acostumados a receber informações muito rapidamente.
Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar
múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto
ao invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como
hipertexto). Eles trabalham melhor quando ligados a uma rede
de contatos. Eles têm sucesso com gratificações instantâneas
e recompensas frequentes. Eles preferem jogos a trabalho
“sério”. (p. 03).

A dinâmica desse processo oferece uma enorme mudança em relação
aos processos anteriores devido a sua velocidade, quantidade de informações

76

e acessibilidade, além, é claro, da interatividade. O sujeito não é um mero
telespectador, ouvinte ou leitor; ele sai de uma figura passiva de receptor e
passa a ser emissor-receptor.
Neste processo interativo, deve-se salientar que o desenvolvimento
tecnológico vivido nos últimos anos, principalmente no final do século XX,
tendo como catalisador a Globalização, possibilitou as enormes mudanças nas
concepções de comunicação e formação de subjetividade. Entretanto, estas
alterações da subjetividade, seja como causa ou consequência, modificam e
transformam também a estrutura social e suas relações de poder, além de
possibilitar o surgimento de uma nova cultura baseada na informação.
Castells (2002), em O poder da identidade, relata que muitas das
transformações sociais vividas nos últimos anos do século XX foram
consequências da reestruturação do capitalismo, quando o conhecimento e a
informação adquiriram um papel crucial nos processos produtivos e as
transformações sociais modificaram essencialmente as relações de trabalho.
Mas, afinal, qual a diferença e a relação entre informação e
conhecimento? Para adentrar esta relação, deve-se ter em mente alguns
aspectos importantes para sustentar o processo metodológico. Segundo Setzer
(2004), do Departamento de Ciência da Computação da USP, as informações
são formadas a partir de dados que são códigos que constituem a essência da
informação, ou seja, grupos de símbolos. Os dados isoladamente podem não
transmitir uma mensagem ou podem transmitir várias, pois, de acordo com a
linguística, representam mais de um significado.
Para Hall (1999), o sujeito não é um elemento passivo no processo de
comunicação, é ativo e realiza uma negociação em torno do significado, que
depende de variáveis como o contexto cultural, social, econômico, entre outros
fatores determinantes para rejeição ou aceitação da leitura realizada pelo
sujeito. Hall ainda defende, em seus estudos de discurso midiático, o modelo
de codagem vesus decodagem, ou seja, o significado de um texto situa-se em
algum lugar entre o produtor e o leitor. O produtor apresenta suas pretensões
de codificação, entretanto o leitor irá decodificar de maneira diferente de quem
o produziu, o que Hall denomina de “margem de entendimento”.
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De acordo Setzer (2004), as informações são dados tratados e resultados
de processamento. As informações têm significado, podem ser tomadas
decisões ou fazer afirmações considerando as informações. Para o autor, “uma
mensagem torna-se informação se o seu receptor consegue compreender o
seu conteúdo, isto é, associar a ela, mentalmente, um significado.” Já o
conhecimento transcende o fator informacional, pois deve ter uma aplicação,
não o ato pragmático da concepção, mas abstração e produção de ideias,
proporcionando o saber, ou seja, é informação trabalhada.
Se a invenção da imprensa, proporcionada por Gutenberg, possibilitou o
acesso à informação e, porventura, ao conhecimento, retirando o homem da
Idade Média, o desenvolvimento da informática e, posteriormente, da internet,
avanços tecnológicos oriundos após a segunda grande guerra, proporcionaram
uma catalisação da comunicação de massa, ou seja, uma aceleração das
informações, permitindo, assim, segundo Souza (2009), em Tecnologias e
Novos

Modos

de

Comunicação:

(Re)Invenção

do

Conhecimento,

o

estabelecimento de um novo paradigma, o que
(...) requer, consequentemente, uma nova forma de construir o
conhecimento, que deve estar voltado preferencialmente para o
que acontece no mundo hoje, agora, e esta possibilidade o
ciberespaço pode fornecer com grande propriedade, já que
oferece uma gama de dados que podem ser acessados, de
forma autônoma, em aparelhos eletrônicos presentes em casa,
no trabalho, na escola, na igreja e nos locais de lazer, cujas
principais características são a mutação e a multiplicidade. Um
não-lugar, assim chamado por muitos, uma nova forma de
expressão onde possamos formar, inventar e fabricar
conceitos.(p.17)

Entretanto,

Carr

(2011),

Imigrante

Digital,

afirma

que

este

processamento não-linear não é atributo somente dos Nativos Digitais, pois as
habilidades de processamento são apreendidas com o uso continuo e
ininterrupto, provocando uma alteração sistemática da plasticidade cerebral
devido às exigências mercadológicas e sociais. Porém, em seus estudos sobre
neurociência, Carr adverte que o processo de leitura no meio digital torna-se
fragmentado pelo excesso de estímulos presentes na ciberleitura, podendo
produzir uma superficialidade dos textos lidos, sem aprofundamento,
diminuindo a concentração e o acesso às informações posteriores, pois as
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ferramentas de busca facilitam o trabalho e minimizam a capacidade de
memorizar informações.
O

homem

caminha

para

o

homointernectus,

dependente

das

ferramentas tecnológicas. Este homem é provedor de informações, mas muitas
vezes incapaz de contextualizar e interligar outras informações. Ter acesso a
múltiplas informações é um fator extraordinário, porém saber processá-las e
formar conhecimento são fatores distintos.
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4. SOBRE O HOMOINTERNECTUS - DA NORMALIDADE AO PATOLÓGICO

Não se pode ter uma visão artificial da instituição psiquiátrica, nem
colocá-la estatisticamente dentro da curva de normalidade. Apesar do conceito
que define o que é o hospital psiquiátrico e o seu objeto ser genérico, não
existem hospitais psiquiátricos generalizados, não se trabalha de forma
padronizada; o trabalho é feito buscando a singularidade de cada instituição,
seu contexto histórico, social, cultural, bem como a cidade em que se encontra,
condições econômicas, sua relação com a comunidade, estrutura física,
recursos humanos e materiais.
É uma gama de fatores que contribui para que cada instituição, apesar
de uma definição universal, possua suas peculiaridades, ou seja, sua
identidade institucional, o que proporciona a forma como esta organização
lidará com sua clientela e seus agentes institucionais, possibilitando que o
corpo médico e os demais agentes da área de saúde também possam, através
de uma relação saudável e transparente, formar suas identidades. Possibilita,
também, que os profissionais da área da saúde saibam identificar claramente
suas funções e seus papéis e que os pacientes possam estabelecer sua
identidade dentro da instituição hospitalar.
É através das relações dialéticas entre seus agentes e clientela que os
papéis são definidos, ou seja, pelo estabelecimento do poder. É este que nos
define como indivíduos. É o poder que define a identidade da instituição, pois é
através da apropriação de um determinado objeto que se estrutura a prática
institucional, detendo o monopólio sobre esta prática, criando sua clientela, e
controlando o mercado.
Dentro da psiquiatria e da psicologia tem-se definido a Psicopatologia
de diversas formas; o estudo científico das alterações mentais do ponto de
vista psicológico ou a investigação sistemática dos estados mentais mórbidos,
e o ramo da ciência que trata da morbidez e patologia da psique ou mente. Em
linguagem menos técnica, se poderia dizer que a psicopatologia é o estudo de
sinais e sintomas das dificuldades mentais.
O termo Psicopatologia é de origem grega; psykhé significando alma e,
patologia, implicando em morbidade. Entretanto, seria impossível suspeitar de
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uma patologia do espírito ou da alma já que, conceitualmente, o espírito não
pode adoecer e já que, filosoficamente, só existiria enfermidade no âmbito
biológico ou no antropológico. Os fenômenos psíquicos só seriam patológicos
quando sua existência estivesse condicionada a alterações patológicas do
corpo.
Enquanto a Psiquiatria e a Psicologia Clínica se constituem num ramo
aplicado às alterações psíquicas, ao diagnóstico, ao tratamento e à profilaxia
das doenças mentais, a Psicopatologia se restringe a conhecer e descrever os
fenômenos psíquicos patológicos para, dessa forma, oferecer à psiquiatria e à
psicologia as bases para a compreensão, mecanismo íntimo e futuro
desenvolvimento do psiquismo humano. Compete à Psicopatologia reunir
materiais para elaborar o conhecimento dos fenômenos com os quais a
psiquiatria e a psicologia possam coordenar suas ações curativa e preventiva.
Porém, segundo Canguilhem (2009, p, 22), "Seria o estado patológico apenas
uma modificação quantitativa do estado normal?", ou seja, a patologia seria
algo puramente matemático, oriundo dos modelos estatístico, ou seria uma
disfunção inerentemente biológica, independente dos processos sociais e
culturais.
Para cada momento cultural e social, temos valores que dissecam o
ser humano em representações marcadas por concepções contextuais
defendidas e aplicadas por instituições detentoras de poder, como a Igreja na
idade média, sistemas políticos e científicos. Dentro deste modelo de aplicação
e disseminação, estão os centros científicos e acadêmicos e universidades
ditando regras, valores e concepções deste homem contemporâneo.
Durante a idade média, a concepção de loucura tinha um atributo e um
lugar na hierarquia dos vícios.
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Na Idade Média havia inventado a segregação dos leprosos.
Assim, aquele vazio deixado pelos leprosos foi ocupado pelos
“internos”. Esse aprisionamento inventado pelo classicismo é
complexo e possui significações políticas, sociais, religiosas,
econômicas e morais. Foi necessária a formação de uma nova
sensibilidade social para isolar a categoria da loucura e
destiná-la ao internamento. Essa segregação da loucura
relaciona-se com as seguintes questões: uma nova
sensibilidade à miséria e aos deveres da assistência, uma nova
forma de reagir diante dos problemas econômicos do
desemprego e da ociosidade, uma nova ética do trabalho e o
sonho de uma cidade onde a obrigação moral se uniria à lei
civil, sob as formas autoritárias da coação. Serão, assim, esses
temas que darão o sentido do modo pelo qual a loucura é
percebida pela era clássica. .(FOUCAULT, 2003 p, 565)

Foucault (2003), em História da loucura, enfatiza que
No meio do mundo sereno da doença mental, o homem
moderno não se comunica mais com o louco: existe, por um
lado, o homem da razão, que delega o médico para a loucura,
só autorizando assim uma relação através da universalidade
abstrata da doença; existe, por outro lado, o homem de loucura
que só se comunica com o outro por intermédio de uma razão
igualmente abstrata, que é ordem, coerção física e moral,
pressão anônima do grupo, exigência de conformidade.
Linguagem comum não há: ou melhor, não há mais; a
constituição da loucura como doença mental, no final do século
XVIII, constata um diálogo rompido, dá a separação como já
adquirida e faz cair no esquecimento todas essas palavras
imperfeitas, sem sintaxe fixa, mais ou menos balbuciantes,
através das quais se dava o contato entre a loucura e a razão.
A linguagem da psiquiatria, que é o monólogo da razão sobre a
loucura, só pôde se estabelecer sobre tal silêncio. Não quis
fazer a história desta linguagem; mas, antes de tudo, a
arqueologia deste silêncio. (p, 52)

No século XX, os inúmeros avanços tecnológicos e a expansão dos
meios de comunicação trouxeram novos arranjos sociais e novos estudos para
a área de saúde, inclusive a de saúde mental. Pesquisas realizadas por
Bandura (2008) na década de 70 começaram a investigar os efeitos do meio de
comunicação sobre o comportamento humano e revelaram que
(...) as crianças, principalmente aquelas que se encontram em
situação de "risco", têm desenvolvido patologias, tendo surgido
diversos fenômenos mórbidos tais como obesidade ou anorexia
nervosa, atividade cerebral prejudicada, problemas profundos
na linguagem, impossibilidade de se deslocar no espaço real,
agressividade, alcoolismo, drogas. Os homicídios no meio
escolar também estão relacionado à Televisão. (p. 45)
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A partir do final do século XX e início do século XXI, passaram a existir
diversos estudos baseados na neurociência para diagnosticar os efeitos das
mídias, inclusive do uso abusivo da internet e das redes sociais digitais, sobre
o cérebro e a funcionalidade das regiões cerebrais que passam por diferentes
experiências de desenvolvimento caracterizado pela neuroplasticidade. As
pesquisas desenvolvidas por Gary Small e Gigi Vorgan (2008) baseadas nos
estudos de Bandura também apresentam resultados que apontam mudanças
comportamentais e neurais em sujeitos que passam aproximadamente três
horas por dia assistindo TV ou filmes. Entretanto, está surgindo uma nova
concepção de homem, o homointernectus, termo explorado por uma produção
da BBC de Londres denominada The Virtual Revolution. How 20 years of the
web has reshaped our lives (A Revolução Virtual. Como 20 anos de web
remodelou nossas vidas) realizada por Aleks Krotoski (2010).
Quintella (1994), desde meados da década de 90 do século XX, já
apontava uma mudança nos processos relacionais relativos ao uso da
tecnologia e dizia que
(...) uma forçosa diminuição dos relacionamentos humanos não
é meramente uma condição do mundo exterior. Projeta
também a sua sombra dentro de cada um. Novas descobertas,
novas tecnologias, novos arranjos sociais no mundo exterior
irrompem nas novas vidas sob formas de índices progressivos
de reformulações aumentadas – durações relacionais cada vez
mais curtas. Forçam um ritmo sempre mais veloz no curso da
vida cotidiana. Exigem um novo nível de adaptação e preparam
o cenário para uma potencial doença social, gerando excessos
que vão da tecnofobia a tecnomania (utilização indiscriminada
e compulsiva da tecnologia ).
A operação de mudanças em resposta a pressões que tem
origem nas modificações tecnológicas e sociais ocorridas na
organização, bem como sua absorção qualitativa, dependeria
da manutenção de um equilíbrio. (p.32).

Este novo ser, o homointernectus, utiliza-se do ambiente digital para
reforçar sua necessidade de estar conectado à Internet, substituta da TV como
principal fonte de estimulação do cérebro.
Com o avanço das tecnologias possibilitando uma maior velocidade de
conexão e a diminuição progressiva dos custos para obter uma linha como
atrativo, estimula-se a utilização indiscriminada, aumentando ainda mais a
dependência dos recursos digitais que saíram das universidades para a
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indústria, depois para os lares e, agora, rompem o espaço geográfico,
permitindo a conexão em qualquer ambiente.
A tecnologia propicia uma alteração nas relações sociais, econômicotrabalhistas, culturais, educacionais e políticas, modificando costumes e
comportamentos, contribuindo assim para uma reestruturação neurológica dos
cérebros dos sujeitos.
No atual momento histórico, seria considerado anormal não se adaptar
às novas práticas tecnológicas, inclusive servindo como mecanismo de
segregação social, pois não estar conectado seria uma depreciação. O
Homointernectus é sinal de status.

Os nativos realizam uma assepsia em

relação aos imigrantes por não estarem conectados a este mundo tecnológico.
Etimologicamente falando, normalidade vem do latim normalis. De
acordo com Cardoso (2011), “a palavra “norma” significa aquilo que não se
inclina nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, que é perpendicular,
que se mantém num justo meio termo, uma regra, aquilo que serve para
retificar, pôr de pé, endireitar”
Normalizar

possui

uma

característica

dialética,

pois

necessita

diretamente de uma referência para se estabelecer como tal. É uma imposição
social e científica que Pereira (1984) define da seguinte forma:
(...) o anormal é uma virtualidade inscrita no próprio processo
de constituição do normal e não um fato ou uma entidade
autônoma que definiríamos pela identificação de um conjunto
de propriedades delimitadas e imutáveis. O anormal é uma
relação: ele só existe na e pela relação com o normal. Normal e
anormal são, portanto, termos inseparáveis. (p.22).

Cardoso (2011), afirma que o conceito de normalidade advém de
concepções sociais e culturais e, neste aspecto, o que seria normal em uma
determinada cultura pode ser considerado natural em outra, pois “(...) trata-se
de uma perspectiva antropológica sedimentada numa tradição que remonta à
Sociologia de Durkheim e que procura relativizar os fenômenos mórbidos,
senão toda a esfera da conduta”. (PEREIRA, 1984, p.24).
A dependência pelo uso excessivo da Internet caracteriza-se como uma
inabilidade que o sujeito possui para reprimir e controlar impulsos, provocando
desconforto e sentimentos de culpa.
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Tais comportamentos compulsivos podem gerar, inicialmente, um alívio de
tensão perante a ansiedade, a depressão, a falta de habilidade social em
comunicação face a face. Porém, trazem efeitos significativos sobre o estado
psicológico e fisiológico, como alterações do ciclo vigília/sono, problemas
relacionados às relações interpessoais, profissionais, sexuais entre outras.
Os dependentes em internet e redes sociais usam-na como ferramenta
para possibilitar e facilitar a comunicação, gerando sentimento de prazer e
satisfação, o que pode acarretar um fator eliciador para a dependência.
Estudos desenvolvidos por Young (2011) demonstram que algumas variáveis
relacionadas à baixa autoestima, insegurança, timidez, falta de pró-atividade
são fatores que corroboram com uso excessivo.
Nesta caracterização de uso, é importante distinguir o que é normal ou
patológico. De acordo com Canguilhem (2009), em O Normal e o patológico,
existe uma relação quantitativa entre os fenômenos psicológicos e/ou
fisiológicos, porém sem nos prendermos nas questões relativas a excesso ou
falta.
Canguilhem (2009) também afirma que todo processo patológico possui,
sobretudo, vertentes qualitativas e que o estudo investigativo não deve se
restringir a uma mensuração, mas abranger as suas relações.
Analisar com precisão as propriedades dos corpos vivos;
mostrar que todo fenômeno (...) patológico deriva de seu
aumento, de sua diminuição e de sua alteração; que todo
fenômeno terapêutico tem como princípio sua volta ao tipo
natural do qual se tinham afastado; determinar com precisão
os casos em que cada um desses fatores está em jogo. (p.22)

Canguilhem (2009) distingue uma diferença entre o normal e o fisiológico
e o anormal ou patológico, que estaria no âmbito quantitativo, e dá relativa
importância aos fenômenos mentais e aos fenômenos orgânicos.
As bases inerentes desta pesquisa estão associadas à dependência
psíquica pelo uso indevido e excessivo da internet e redes sociais digitais e
seus efeitos sobre a estruturação psíquica, seja comportamental ou funcional.
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4.1 Dependência.

De acordo com o dicionário da língua portuguesa, dependência significa
aquele “que depende ou está subordinado; que está sujeito”. Segundo Hegel, o
que está sujeitado e o que está sujeito a alguma coisa é objeto, tornando-se,
assim, COISA. E a COISA torna-se EU pois, pelo processo de identificação,
conceito oriundo da psicanálise, o Eu original perde sua relevância e, deste
modo, seu significado, ficando no campo do simbólico. Para Lacan (1999a,
p.193), “o Eu surge somente através da linguagem e por referência ao outro”
Para Garcia-Roza (2003, p.141), através das análises psicanalíticas e da
releitura de Hegel, “(...) o sujeito surge somente a partir do Desejo. É pela ação
de assimilar o objeto que o homem se vê como oposto ao mundo exterior”.
Entretanto, este objeto não é da ordem do concreto, mas do simbólico e, nesse
processo, cada objeto transforma-se em um significante para um significado,
deslizando em uma rede infinita de significantes, tentando obter este objeto
chamado desejo.
Nesse processo
O Eu do Desejo não tem, pois, um conteúdo positivo próprio;
ele é um vazio que será preenchido pela transformação e
assimilação do objeto, isto é, do não-Eu negado. Isso faz com
que a natureza do Eu seja uma função do objeto desejado. Se
o desejo se volta para um objeto natural, o Eu resultante da
satisfação desse Desejo será também um Eu natural. Enquanto
o Desejo estiver voltado para um objeto natural, para uma
coisa, o Eu produzido por satisfação jamais se constituirá como
Autoconsciência, permanecerá ao nível de um sentimento de si.
(p.142)

Através das características estruturais do psiquismo de cada sujeito
pode-se desenvolver um comportamento aditivo ou compulsivo, tentando
preencher este objeto vazio com os mais variados significantes e, de acordo
com o CID 10, ou Classificação dos transtornos mentais e de comportamento,
na categoria F.63.8 – Outros transtornos de hábitos e impulsos.

86

Essa categoria deve ser usada para outros tipos de
comportamento mal adaptativo persistentemente repetido que
não sejam secundários a uma síndrome psiquiátrica
reconhecida e nos quais parece que há falhas repetidas em
resistir a impulsos para executar o comportamento. Há um
período prodrômico de tensão com um sentimento de alívio no
momento do ato.(CID-10, p.210)

A personalidade tem papel importante dentro desse processo patológico
que é um transtorno mental, caracterizado no âmbito dos Transtornos do
Espectro Impulsivo-Compulsivo, apresentando alguns traços em comum,
principalmente a inclinação natural para a compulsão e impulsividade.
A partir do final do século XX e início do século XXI, alguns autores
classificam a compulsão pelo uso excessivo da internet ou tecnologia como
Transtorno de Adição a Internet.
Para Young (2011),
(...) a adicção à Internet é uma dificuldade no controle de seu
uso, que corresponde ao que já conhecemos como dificuldade
no controle dos impulsos, e que se manifesta como um
conjunto de sintomas cognitivos e de conduta. Tais sintomas
são consequentes ao uso excessivo da Internet, o que pode
acabar gerando uma distorção de seus objetivos pessoais,
familiares ou profissionais. (p 36)

Segundo a mesma autora, o primeiro livro a discorrer a respeito de
internet na psicologia foi escrito por Wallace, em 1999, descrevendo como a
internet altera a forma de pensar, sentir e se comportar dos sujeitos no mundo
virtual. Entretanto, a área de ciberpsicologia nasceu com Jhon Suler, em 2004,
o qual relata extensivamente como o mundo virtual se diferencia do real.
Suller, em 2004 (apud Young 2011), “cunhou o termo efeito de
desinibição online para descrever o fenômeno de que as pessoas se
comunicam e se comportam de maneira diferente quando estão conectadas.”
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Para Ballone (2005), existem certos critérios que modificam os hábitos
dos sujeitos portadores de Transtorno de Adição a Internet, tais como:
• Mudanças drásticas nos hábitos de vida a fim de ter
mais tempo para conectar-se;
Essas mudanças de hábitos podem ser discretas, como
mudanças nos horários das refeições, até mudanças em
escalas de trabalho ou diminuição da jornada para poder
ficar mais tempo na Internet, mudanças no ritmo e
qualidade do sono e prejuízo ocupacional inclui-se aqui.
• Diminuição generalizada da atividade física;
A atitude de ficar na frente do computador inibe e prejudica
substancialmente a atividade física, contribuindo fortemente
para aumentar o sedentarismo que já existe na vida
cotidiana;
• Descaso com a saúde própria em consequência da
atividade na Internet;
Isso ocorre, por exemplo, nas pessoas fumantes e que
aumentam muito o consumo do fumo quando conectadas.
Também naquelas que contrariam orientações médicas
(sobre fazer exercícios, alimentação balanceada, correção
de postura, etc) devido à permanência excessiva diante do
computador;
• Afastamento de atividades importantes a fim de dispor
de mais tempo para permanecer conectado;
Inclui-se aqui até o prejuízo das atividades lúdicas, de lazer
e sociais, sistematicamente substituídas pela utilização da
Internet. Portanto, pode-se atribuir a esse item a diminuição
da sociabilidade;
• Privação ou importantes mudanças do sono a fim de
dispor de mais tempo para permanecer conectado;
As principais vítimas dessas alterações do sono são os
adolescentes, permanecendo até altas horas na Internet
com expressivo prejuízo do despertar e do repouso
indispensável para o dia seguinte. Entretanto, o prejuízo é
maior ainda em adultos, os quais devem levantar muito
cedo para enfrentar a jornada de trabalho.
• Negligência a respeito da atenção à família e amigos.
No âmbito familiar e social mais próximo esse é o prejuízo
maior. A maioria das famílias de pessoas adictas à Internet
queixa-se, invariavelmente, do aspecto alienante da pessoa
patologicamente atrelada à Internet. São pessoas que se
afastam progressivamente do convívio doméstico, ainda
que, habitualmente, disponham de poucas horas para essa
convivência. Em alguns casos, entretanto, o ambiente
familiar problemático, hostil ou, como se diz em psiquiatria,
de "alta emoção expressa" pode ser muito aliviado com a
"fuga" para a Internet. (p.15)

Para Young (2011, p 320), a dependência da tecnologia traz novos
paradigmas sociais e comportamentais pois, ao mesmo tempo em que
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disponibiliza uma gama de ferramentas e informações e rompe fronteiras
geográficas, carrega consigo o desconforto do uso excessivo, trazendo
problemas na vida real, ao encontro face a face, aos trabalhos em equipe e ao
convívio social de uma forma geral. Para a autora Young (2011),
Como vivemos em um mundo em que dependemos cada vez
mais da tecnologia é difícil determinar a diferença entre
necessidade e dependência. Há momentos em que é
necessário usar a tecnologia de forma significativa e produtiva.
Além disso, vivemos em uma fase da história em que o
conhecimento já não é passivamente absorvido pelo indivíduo;
isto é, hoje em dia podemos agir e interagir com a informação,
de modo a estabelecê-la como uma nova expressão da nossa
realidade pessoal e social. Isso nos transforma em
testemunhas de uma das maiores mudanças na história da
ciência: a possibilidade de interagir em tempo real com
pessoas e informações. Embora sejam muitas as descrições do
impacto da internet na vida moderna, um dos maiores impactos
que podem ser citados é a progressiva mudança dos mores (do
latim, costumes) que regulam e governam o comportamento
humano (p. 317)

Esses comportamentos humanos relativos ao uso abusivo da tecnologia
e diretamente da internet e das redes sociais digitais afetam diretamente a
vida, conforme pesquisas realizadas na Alemanha, em 2009, pelos Doutores
(Rehbein, Kleimann e Mössle apud Young 2011), segundo os quais existe uma
relação direta entre o desempenho escolar e a dependência de internet e que
as notas destes são menores, possuindo mais absenteísmo e maior ansiedade
em relação ao colégio.
Alguns autores citados por Young (2011) utilizam o termo dependência
online referindo-se à necessidade de estar conectado o tempo todo,
determinando um espectro de comportamentos excessivos e de controle de
impulso no qual o sujeito procura escapar do seu próprio “Self” ou “Eu”..
Esse processo do espectro compulsivo produz um amortecimento no
aparato cognitivo, realizando no sujeito uma desconstrução cognitiva que,
segundo Young (2011, p. 276), é um processo “definido como um estado
mental caracterizado pela perspectiva temporal orientada para o presente,
negação do futuro, ausência de objetivos distais e pensamento concreto”.
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Essa tentativa de escapar do próprio Eu conduziria a uma Dependência
de Internet descrita no modelo abaixo desenvolvido pelos Doutores Kwon,
Chung e Lee em 2009 (apud Young 2011, p.276)

Discrepância
entre self
real/ideal

Escape do
Self

Humor
negativo

Dependência
da Internet

Figura 15: Fonte Young (2011)- Modelo de dependência de internet do escape do self.

O escape do Eu ou do Self proporcionaria uma nova reestruturação, seja
no âmbito funcional ou topológico, no que diz respeito às relações das
instâncias psíquicas que, nesse processo, permite estabelecer novos critérios
de identificação e formação de identidades.
Kusnetzof (2005), em seu livro intitulado Introdução a Psicopatologia
Psicanalítica, relata que existem determinadas formações de identidades
patogênicas surgidas a partir das construções psíquicas, tais como:

1.

Identificação Total: Equiparação do Ego a outro

Ego alheio;
2.

Identificação Parcial: Equiparação ou igualação de

um Ego com certos traços, atributos, funções do Ego
alheio;
3.
a

Identificação Permanente: Identificação que altera
estrutura

egóica

em

caráter

definitivo

como

a

estruturação do próprio Superego;
4.

Imitação: Ato mediante o qual se copia ou se

reproduz um modelo externo ou alguma característica dele.
(p.99)

Para a Young (2011), existe um uso compensatório para alguns sujeitos
no mundo virtual em estabelecer novas identidades, mesmo que sejam distais
daquelas vivenciadas no mundo real, não virtual, transformando hábitos e
proporcionando formações de identificações que tragam reconhecimento ou
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prazer, mesmo momentâneo, durante sua vida virtual. No caso da fotografia
abaixo, vemos um jogador compulsivo que passa 55 horas por semana
jogando

EverQuest

e

estabelece

um

Avatar,

ou

personagem,

que

corresponderia à pessoa no jogo, bem diferente de sua realidade anatômica,
mas reproduz desejos ou personalidades que gostaria de expressar ou ser.

Figura 16: Fonte Young (2011) - Jogador de EverQuest e seu Avatar

Nesse processo complexo,
Tentar escapar do Self poderia ser um processo que conduziria
a dependência de internet. Quando as pessoas sentem uma
discrepância entre seu Self real/ideal, avaliam-se como
incompetentes, sem valor e inadequadas. Como resultado,
sentem-se deprimidas, ansiosas ou derrotadas. Nesse
momento, elas podem escolher entre lutar para resolver o
problema ou tentar escapar da realidade dolorosa. Quando a
internet é adotada como uma maneira de escapar de si mesmo
e é repetidamente visitada, o falso senso de poder, realização
e conexão transmitidos pelas atividades na internet se
aprofunda e a pessoa passa a usá-la cada vez mais. (YOUNG,
2011, p.277)

Para

Brandão

(2012),

os

sistemas

neurais

envolvidos

no

desenvolvimento da dependência estariam interligados com o sistema de
recompensa do cérebro, ativando as vias dopaminérgicas, neurotransmissores,
e a mesolímbica e mesocortical. A estimulação neuroquímica produz atividades
elétricas e acionam determinadas áreas cerebrais, proporcionando a sensação
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de prazer e produzindo auto-estimulação. O sistema de recompensa cerebral
tem como componentes principais o núcleo accumbens, área tegmental ventral
e o córtex pré-frontal, o envolvimento do sistema límbico, a amígdala e o
hipocampo, além da relação direta das emoções.
As vias dopaminérgicas, responsáveis pela sensação de prazer, são
acionadas pelo reforço positivo e uso contínuo, trazendo bem-estar e alegria,
entre outros, ativando o núcleo accumbens. Entretanto, também podem estar
associadas ao reforço negativo, quando representam a eliminação de
sentimentos como tristeza, solidão ou, ainda, personalidades ansiosas e
deprimidas. Este efeito de trazer prazer ou aliviar sensações ruins aumenta o
comportamento abusivo, levando ao uso excessivo da internet e redes sociais
digitais. E o processo ainda tem um agravante: a questão relativa à adaptação,
ou tolerância às substâncias dopaminérgicas, ou seja, para ter o mesmo efeito
de usos anteriores, é necessário aumentar a frequência para proporcionar o
mesmo prazer ou alívio.

Figura 17: Fonte Brandão (2012) - Circuito de recompensa cerebral.
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Pode-se entender melhor através da tabela abaixo, relativa à explicação
da cadeia neuropsicológica da dependência da internet.
Conceito Principal

Explicação Específica

Impulso Primitivo

O instinto do indivíduo de buscar
prazer

e

evitar

a

dor,

que

é

representativo de vários motivos e
impulsos de usar a internet.
Experiência Eufórica

As atividades virtuais estimulam o
sistema nervoso central do indivíduo,
que se sente feliz e satisfeito. O
sentimento impulsionará a pessoa a
usar continuamente a internet para
prolongar

a

euforia.

Depois

de

dependência,

a

estabelecida

a

experiência

eufórica

logo

se

transforma em hábito e em estado de
entorpecimento.
Tolerância

Devido ao uso repetido de internet , o
limiar sensorial do indivíduo diminui; a
fim de atingir a mesma experiência de
felicidade, o usuário precisa aumentar
o tempo e o apego à internet. A
tolerância de nível elevado é o
trampolim para a dependência de
internet e o resultado do reforço da
experiência

eufórica

referente

à

internet.
Reação de Abstinência

As síndromes física e psicológica
acontecem

quando

o

indivíduo

interrompe ou diminui o uso de
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internet e incluem, principalmente,
disforia,

insônia,

instabilidade

emocional, irritabilidade, e assim por
diante.
Enfrentamento Passivo

Quando o indivíduo se confronta com
frustrações
prejudiciais

ou
do

sofre

efeitos

mundo

exterior,

surgem comportamentos passivos de
acomodação

ao

comportamentos
imputação

adversa

ambiente,

que
de

incluem
eventos,

falsificação de cognições, supressão,
escape e agressão.
Efeito Avalanche

O efeito avalanche inclui experiências
passivas que consistem em reação de
tolerância e abstinência, e impulso
combinado consistindo em estilos de
enfrentamento passivos com base no
impulso primitivo do indivíduo.

Tabela 02: Fonte Young (2011) - . Cadeia neuropsicológica da dependência da internet

As fontes dopaminérgicas agem diretamente no processo de motivação
e recompensa, como também em compensação relativa à autoidentidade,
autoestima, dificuldades de relações face a face, entre outras. O fator
emocional faz-se presente consolidando a memória no processo.
De acordo com Brandão (2012), o neuroanatomista Papez, através de
suas experiências, demonstrou que a emoção não é função de centros
cerebrais específicos, mas sim de um circuito interligado por feixes nervosos
formado por quatro estruturas básicas: o hipotálamo e seus corpos mamilares,
o núcleo anterior do tálamo, o giro cingulado e o hipocampo. Chamado de
circuito de Papez, ele é responsável pelo mecanismo de elaboração das
funções centrais das emoções e suas expressões periféricas, o que era
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inicialmente determinado pelo córtex cingulado, e depois por outras áreas
corticais.

A figura abaixo representa esse circuito de forma funcional e latitudinal.

Figura 18: Fonte Brandão (2012) - Ampliação do circuito de Papez.

95

Figura 19: Fonte Brandão (2012) - Circuito básico das emoções.

4.2 As redes sociais digitais e suas relações com a dependência.

É importante tentar compreender que os aspectos de estruturação de
um sujeito não são necessariamente relativos e unicamente direcionados aos
processos intrapsíquicos, são aspectos multicausais que englobam as
estruturas biológicas necessárias para que o aparato psíquico se estabeleça e
se desenvolva, incluindo os elementos sociais, culturais e de gênero.
Sob a ótica psicanalítica, o desenvolvimento do sujeito é similar e
correlativo ao desenvolvimento da civilização, ou seja, se a estrutura psíquica
individual é similar e correlativa à estrutura da civilização, temos, nesse
sentido, uma ampliação da perspectiva de uma constituição psíquica, deixando

96

seu caráter hermeticamente fechado no puro subjetivismo, para um caráter no
qual o homem passa a ser definido como o resultado das relações dos
sistemas que o integram.
Toda Civilização precisa do desenvolvimento de uma determinada
cultura que requer normas e regulamentos específicos para podermos conviver
coletivamente, além de assegurar o sucesso para aquisição do conhecimento
e, assim, poder controlar as forças da natureza e atingir a satisfação das
necessidades humanas.
Freud (l969), em O Futuro de uma Ilusão, afirma que
Os desejos instintuais que sob elas padecem, nascem de
novo com cada criança. Há uma classe de pessoas, os
neuróticos, que reagem a essas frustrações através de um
comportamento associal. Entre esses desejos instintuais
encontram-se os do canibalismo, do incesto e da ânsia de
matar. Soa estranho colocar lado a lado desejos que todos
parecem unânimes em repudiar e desejos sobre os quais
existe tão vívida disputa em nossa civilização quanto a sua
permissão ou frustração; psicologicamente, porém, é
justificável proceder assim. Tampouco, de modo algum é
uniforme a atitude da civilização para com esses antigos
desejos instintuais. (p. 56)

É através da internalização do Outro, das normas de conduta, que
coibimos nosso instinto pulsional, baseado no princípio do prazer, e
coercitivamente aceitamos as normas e regras impostas pela sociedade
vigente, determinando o comportamento humano baseado no princípio da
realidade, bem como a construção, a estruturação do Superego. Neste âmbito,
Freud (1969) afirma que

(...)toda civilização tem de se erigir sobre a coerção e a
renúncia ao instinto; sequer parece certo se, caso cessasse
a coerção, a maioria dos seres humanos estaria preparada
para empreender o trabalho necessário à aquisição de
novas riquezas. Acho que se tem de levar em conta o fato
de estarem presentes em todos os homens tendências
destrutivas e, portanto, anti-sociais e anticulturais, e que,
num grande número de pessoas, essas tendências são
suficientemente fortes para determinar o comportamento
delas na sociedade humana. (p. 23)

O processo de formação de identidades nas redes digitais perpassa
vários aspectos interessantes e, ao mesmo tempo, trágicos, pois, segundo
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Freud (1969), a formação da personalidade se dá através e pelo Outro.
Entretanto, quem é este outro dentro de um mundo tecnologicamente virtual,
onde as relações são efêmeras e transitórias? Por vezes, as Redes Sociais
Digitais funcionam como um grande grupo que exerce influência sobre os
comportamentos dos componentes e subjuga a identidade individual.
Freud (1969) considera que
(...) o indivíduo que faz parte de um grupo adquire,
unicamente por considerações numéricas, um sentimento de
poder invencível que lhe permite render-se a instintos que,
estivesse ele sozinho, teria compulsoriamente mantido sob
coerção. Ficará ele ainda menos disposto a controlar-se
pela consideração de que, sendo um grupo anônimo e, por
consequência,
irresponsável,
o
sentimento
de
responsabilidade, que sempre controla os indivíduos,
desaparece inteiramente. (p. 42)

Outro fator importante é a relação de contágio, pela qual o
comportamento individual é diretamente influenciado, como no “efeito manada”:
o discernimento e a vontade própria desaparecem por completo, passando,
assim, a assumir uma identidade grupal.
Na virtualização das relações, implicitamente, podemos observar o
Poder da Visibilidade. A busca pela visibilidade dentro das redes pode trazer
consigo comportamentos que não são admitidos no mundo “Real”, onde as
relações são marcadas por normas e regras. Tais normas e regras não são
estabelecidas nas redes e são, assim, subjetivas, apresentando pouca
capacidade ou força de gerar senso crítico. Neste âmbito, presenciamos a
utilização de artifícios para conseguir a visibilidade passando por cima da Ética
e da Moralidade. O desejo de obter visibilidade exerce um enorme poder sobre
o sujeito, forçando a um ritual maniqueísta superdimensionado pelas Redes
Digitais.
Freud (1969) salienta que o processo de construção de verdades é
dinâmico e possui uma gama de variáveis psicológicas influenciadas pelos
aspectos cognitivos, percepções, recalques, etc. Este emaranhado de
processos é o que possibilita que cada sujeito crie sua própria verdade e, em
alguns casos, seus próprios papéis ou identidades, ou melhor, sua
identificação. Estas variáveis perpassam pelo viés das
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(...)exigências culturais, que já mencionei; a internalização
parece ter sido amplamente conseguida, se não levarmos
em conta a exceção desagradável dos neuróticos. Contudo,
o caso se altera quando nos voltamos para as outras
reivindicações instintuais. Aqui observamos com surpresa e
preocupação que a maioria das pessoas obedece às
proibições culturais nesses pontos apenas sob pressão da
coerção externa, isto é, somente onde essa coerção pode
fazer-se efetiva e enquanto deve ser temida. Isso também é
verdade quanto ao que é conhecido como sendo as
exigências morais da civilização, que, do mesmo modo, se
aplicam a todos. A maioria das experiências que se tem da
infidedignidade moral do homem ocorre nessa categoria. Há
incontáveis pessoas civilizadas que se recusam a cometer
assassinato ou a praticar incesto, mas que não se negam a
satisfazer sua avareza, seus impulsos agressivos ou seus
desejos sexuais, e que não hesitam em prejudicar outras
pessoas por meio da mentira, da fraude e da calúnia, desde
que possam permanecer impunes; isso, indubitavelmente,
foi sempre assim através de muitas épocas da civilização.
(p. 43)

As Redes Sociais Digitais produzem fascínio e encantamento,
proporcionando a atemporalidade dos relacionamentos. Para Souza (2005),
este mundo contempla e permeia várias mudanças na sociedade moderna,
trazidas pela cibercultura. Inferimos que estamos diante de uma nova forma de
produção social do espaço, na qual o tempo-real instantâneo é um tempo sem
tempo e o novo dia-a-dia é destituído de espaço e matéria. A imagem-fluxo, a
presentificação,

a

realidade

virtual

e

as

diversas

possibilidades

de

comunicação no ciberespaço sugerem um novo ambiente: as cidades digitais.
A realidade virtual que se apresenta no ciberespaço não é somente fruto de
contemplação sensorial das imagens e troca de informações, mas uma forma
objetiva de ser da nova materialidade do arranjo social em redes de
comunicação e, por assim dizer, de uma nova variável na estruturação
psíquica.

4.3 Os efeitos da evolução tecnológica no cérebro e seus impactos
sobre o comportamento.

No constructo mítico grego-romano há uma alusão ao desenvolvimento
do homem, criado por Zeus, porém sem dons, cabendo ao Titã Prometeu dar
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aos mortais uma forma física, uma consciência e uma alma. Prometeu
transmitiu o conhecimento do mundo, a vontade de trabalhar e dominar a
natureza e, tomando o fogo dos deuses, possibilitou que o homem dominasse
a abrisse espaço para o avanço da techne – tecnologia que o diferenciou das
outras criaturas pois, agora, poderia ser também criador e controlar o seu
próprio destino e o ambiente que o circundava. De acordo com o PH.D Ademir
Gebara (2007),
O crescimento intensivo evidencia um processo de
diferenciação nos comportamentos, poder e habitus entre os
humanos e as outras espécies. O termo Tecnologia refere-se
inicialmente aos meios de incorporar de múltiplas formas,
energia, materiais e objetos úteis para os humanos, com a
utilização de tecnologia, forças extra somáticas podem ser
incorporadas a vida dos humanos, compensando sua fraqueza
e menor velocidade em relação a muitas outras espécies.
Crescimento extensivo significa mais e mais, crescimento
intensivo significa maior complexidade e meios mais amplos de
comunicação. (p. 03)

Para Souza (2003), a sociedade está em constante transformação
tecnológica, o que influencia a forma como as relações sociais se estabelecem
e tendendo a uma aproximação por afinidades. A tecnologia
(...) promove um redemoinho cultural nas inter-relações de
todos os sistemas do planeta, provocando uma reorganização,
um redimensionamento nas relações dos indivíduos na
sociedade (...) vivemos hoje em uma sociedade com uma
cultura midiática/ midiatizante, onde as mídias desempenham a
função de formadoras de opiniões, alteram hábitos e costumes,
influenciam nas mais distintas áreas sejam do conhecimento,
da economia, do entretenimento, etc
(pp.53; 57).

Entretanto, a maior de todas as invenções tecnológicas não foi
propriamente a capacidade de oralizar, o que, segundo Vigotsk, pressupõe
uma generalização de signos para que haja significado e que, para Castells,
consistiria na capacidade de assimilar e dominar novas habilidades que
moldam e transformam o comportamento humano. Por volta de cinco mil anos
A.C, os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, possibilitando um maior
controle sobre a economia. Várias civilizações produziram diversas formas de
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escrita. Porém, durante muito tempo, a escrita pertenceu a um grupo restrito
ligado à nobreza, aos sacerdotes e aos escribas.
A generalização de signos, proposta por Vigotski (2001), propiciou uma
mudança circunstancial no aparato anatômico cerebral, possibilitando novas
conexões neurais, desenvolvendo a área do cérebro responsável pela fala.
Cada vez mais interação e maior vocabulário e estruturação linguística, maior é
a capacidade de estabelecer novas relações cognitivas, novas elaborações e
arranjos, o que, por consequência, proporciona uma alteração na capacidade
de memorização, pois a linguagem oral necessita da memória como amparo
para sua propagação às novas gerações.
O desenvolvimento de artefatos e ferramentas, citado por Castells e
Vigotski, exige um aperfeiçoamento da coordenação motora fina das mãos e,
principalmente, do polegar opositor, através da evolução da espécie Homo,
possibilitando um maior controle das mãos e, assim, permitiu que a estrutura
responsável pelo controle motor tenha passado por um ganho evolutivo e
propiciado, mais tarde, o desenvolvimento da escrita.

Figura 20: Fonte :Google Imagens - Tomografia por emissão de pósitrões Acesso em 2012.
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A evolução humana se mistura com o desenvolvimento da escrita
principalmente do alfabeto grego, que inova ao colocar vogais em sua
estrutura, propiciando a oralidade e o ritmo. De acordo com Carr (2011, p.80),
uma linguagem estruturada possibilita uma economia cognitiva, pois reduz o
tempo e o nível de atenção, além do uso da memória. “Estudos modernos
mostram que a atividade neural ao longo dessas vias dobra ou triplica quando
olhamos para símbolos significativos em vez de garatujas sem sentido.” Desde
as eras mais primitivas, o homem como espécie vem realizando registros
impressos, como os pictogramas rupestres, e os primeiros símbolos literais,
tornando-se essenciais para as relações socioeconômico-culturais.
Charles Higounet (2003) relata que
A escrita faz de tal modo parte da nossa civilização que
poderia servir de definição dela própria. A história da
humanidade se divide em duas imensas eras: antes e a partir
da escrita. (...) Vivemos os séculos da civilização da escrita.
Todas as nossas sociedades baseiam-se sobre o escrito. A lei
escrita substitui a lei oral, o contrato escrito substituiu a
convenção verbal, a religião escrita se seguiu à tradição
lendária. E, sobretudo não existe história que não se funde
sobre textos (p. 36).

Para Carr (2011. p.76), “o que tem sido difícil de discernir é qual a
influência dessas tecnologias, particularmente das tecnologias intelectuais,
sobre o funcionamento dos cérebros das pessoas. Quando Carr (2011) se
refere a tecnologias intelectuais, destaca
(...) as ferramentas que usamos para estender ou dar suporte
aos nosso poderes mentais – encontrar e classificar
informação, formular e articular ideias, partilhar know-how e
experiências, fazer medidas e realizar cálculos, expandir a
capacidade de nossa memória. (p. 70)

As ferramentas intelectuais a que o autor se refere são o ábaco, a régua
de cálculo, o sextante, a bússola, o relógio, o trem, o carro, o avião, o
microscópio, o livro, o computador, a internet e muitos outros. Todas essas
invenções mudaram os hábitos e os comportamentos dos seres humanos de
forma irreversível. Nesse processo, há duas áreas fundamentais descritas por
Brandão (2001): uma é a área de Broca (parte do cérebro humano responsável
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pelo processamento da linguagem, produção da fala e compreensão) e a outra
é a área de Wernicke, região do cérebro humano responsável pelo
conhecimento, interpretação e associação das informações.

Figura 21 Fonte Brandão (2012) - Regiões do cérebro

Tanto a leitura quanto a escrita são atos aprendidos e, por assim dizer,
não naturais, alterando as estruturais funcionais cerebrais que se tornaram
possíveis pelo desenvolvimento de caracteres simbólicos que vemos como
linguagem. Para Carr (2011, p 78), “A história da linguagem também é uma
história da mente” e “quando aprendemos a ler, sofremos um considerável
corte em relação aos sentimentos e ao envolvimento emocional que um
homem pré-letrado experimentaria.”
A escrita possibilitou na verdade que o ser humano transgredisse o
linear da oralidade para exteriorizar a memória, dando amplo acesso ao
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desenvolvimento da ciência. Carr, ao citar Ong (2011, p.86), diz que “a escrita
eleva a consciência.”
Negrão (1999), em Neurofisiologia da linguagem: Como o Cérebro
Funciona na Comunicação destaca que
Ao analisarmos a linguagem sob a ótica das neurociências, nos
deparamos com um mundo fascinante de conexões neuronais,
de caminhos, áreas estratégicas de armazenamento e
formação de engramas através de experiências, significados e
significantes, que por sua vez dá todo o sentido à nossa vida
social. Neste jogo de influências endógenas e exógenas sobre
o complexo organismo humano, podemos afirmar que a
experiência muda o cérebro, pois de outra forma não
conseguiríamos explicar o fato de que tenha levado dois mil
anos para a humanidade desenvolver um código linguístico e
uma criança refazer este caminho de forma aparentemente
simples em aproximadamente dois anos. Assim como para a
audição, que se especializou ao ponto da música fazer sentido
para um ouvido e para um cérebro que se desenvolveram há
mais de 300 milhões de anos com uma finalidade de detectar
sons, como mecanismo de proteção. (p. 12)

Durante a Idade Média, entre os séculos XII e XIII, tem-se dois
momentos importantes para a evolução neurolinguístico e econômico-social: o
primeiro foi a introdução dos espaços entre as palavras,

os sinais de

pontuação e o início de uma estruturação gramatical que originou a leitura
silenciosa e uma maior performance na compreensão da leitura, além de
diminuir a tensão exercida sobre o aparato cognitivo. O segundo momento foi a
introdução da numeração hindu-Árabe na Europa, trazida das viagens de
Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, compilada em seu livro denominado, O livro
dos ábacos. Essa nova numeração possibilitou que se estruturasse um novo
saber matemático, ampliando as possibilidades de registro e cálculos
algébricos

que

permitiram

a

evolução

das

ciências

exatas

e

que

proporcionaram abstrair os fenômenos naturais em axiomas e, mais tarde, em
algoritmos responsáveis pelo desenvolvimento dos mundos virtuais.
A invenção da tipografia de caracteres móveis por Johannes Gutenberg
por volta de 1445 proporcionou a multiplicação dos livros e a mudança de
hábitos.

104

Segundo Carr (2011 p.102), “o número de livros produzidos nos
cinquenta anos seguintes à invenção de Gutenberg igualou o número daqueles
produzidos pelos copistas europeus durante os mil anos anteriores. Para o
mesmo autor (2011, p. 96), “o cérebro de um leitor de livros era mais do que
um cérebro letrado. Era um cérebro literário.”
Vigotski (2001, p.269) observa que a imaginação e a fantasia possuem
uma ligação estreita com a emoção e que tanto o pensamento lógico quanto o
artístico sofrem influência direta, dando, assim, finalidade e direção.
Realizar uma leitura requer que o aparato psíquico desvie sua atenção
dos estímulos externos para o fluxo da leitura interna, dando vazão às ideias,
emoções e abstrações, saindo do purismo do mundo concreto.
Os aspectos emocionais têm ampla influência sobre os processos
linguísticos e de comunicação.
A internet e as Redes Sociais Digitais utilizam-se de mecanismos que
estimulam nosso aparato sensorial e cognitivo e, também, o sistema límbico,
parte mais primitiva do cérebro, onde se originam sentimentos primários e
instintivos responsáveis pela autopreservação, como lutar ou fugir. Já a
amígdala, reage processando reações advindas dos aparatos sensoriais e
provocando reações originalmente emocionais. Contudo, há um lapso de
tempo relativo à conexão neural com a parte racional do cérebro denominada
córtex pré-frontal, que é responsável por analisar as informações oriundas do
meio de forma mais criteriosa e analítica, diminuindo, assim, as reações
impulsivas.
A Internet, as Redes sociais Digitais e os Jogos online utilizam artifícios
que dificultam o processamento de informações do córtex, pois a dinâmica e a
rapidez

dos

estímulos

recebidos

pelo

aparato

sensorial,

além

da

multifragmentação causada pelas várias janelas abertas ao mesmo tempo,
dificultam o processamento das informações e a entrada e saída destas, pois
os sinais dispostos no meio eletrônico propiciam uma superexposição,
provocando um maior desgaste cognitivo e alterando o nível de atenção..
Para Paim (2010 p.133), a atenção é um "processo psicológico mediante
o qual concentramos nossa atividade psíquica sobre determinado objeto, a fim
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de fixar, definir e selecionar as percepções, as representações, os conceitos e
elaborar o pensamento"
Nos processos cognitivos, há fatores responsáveis pela aquisição de
informações dentro de um sistema aberto baseado na entrada e saída de
informações oriundas tanto do meio externo quanto interno, considerando a
entrada da informação, a elaboração, o processamento e a saída, conforme
figura abaixo:

Entrada de
Estímulos externos
e internos

Saída de
informações

Elaboração e Processamento
Figura 22: Fonte Paim (2010) - Processos de elaboração de informações

Existem sujeitos com questões patológicas em alguma destas
instâncias, seja no aparato sensorial, impedindo que a informação seja
previamente transmitida ao cérebro, seja na área de processamento e
elaboração da linguagem e pensamento, ou na saída da informação.
Nosso cérebro tem por necessidade fechar um processamento e dar
significância às informações, mesmo que inadequadas, sejam elas imagens,
textos ou falas. Este processo diminui o esforço cognitivo e a angústia
produzida. Como as informações são fragmentadas, o processamento de
fechamento (oriundo do conceito da Gestalt) propicia um preenchimento destes
estímulos parciais, prejudicando a elaboração e o processamento das
informações, o que gera uma saída inadequada dessas informações.
A Gestalt, segundo Diniz (1999), é considerada uma das principais
referências sobre o tratado de cognição e percepção e afirma que o todo não
corresponde à soma das partes e, sim, a uma configuração e construção
psíquica formada a partir das experiências e do aparato cognitivo. Portanto, é o
cérebro que decodifica e, nesse sentido, pode modificar a percepção, que é a
interpretação dos estímulos oriundos do aparato sensorial humano e dos
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modelos mentais surgidos a partir dos paradigmas formados pelas experiências
sociais, culturais e subjetivas de cada sujeito. É, portanto, o modelo pelo qual
interpretamos que nos faz agir no mundo.
Para Filho (2000), a Gestalt possui algumas leis gerais, como:
• Lei da Pregnância: o cérebro organiza as percepções de forma a
capturar as sensações da forma mais simples, simétrica e ordenada
possível.

Figura 23: Fonte Filho (2000)- Pregnância Gestalt

• Princípio da Similaridade: os itens semelhantes tendem a formar grupos
na percepção,
por
proximidade, grupos perceptuais que são
favorecidos de acordo com a proximidade das partes;

Figura 24: Fonte Filho (2000) - Similaridade Gestalt
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Figura 25: Fonte Google imagens - Similaridade 02 Gestalt Acesso em 2012

•

Princípio do Fechamento: áreas fechadas formam mais rapidamente
figuras na percepção;

Figura 26 : Fonte Filho (2000)- Fechamento Gestalt

• Princípio da Continuidade: onde fenômenos perceptuais tendem a ser
percebidos como contínuos.
Como por exemplo:
De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddae ignlsea, não
ipomtra em qaul odrem as lteras de uma plravaa etãso, a úncia csioa
iprotmatne é que a piremria e útmlia lteras etejasm no lgaur crteo. O
rseto pdoe ser uma bçguana ttaol, que vcoê anida pdoe ler sem
pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos cdaa ltera isladoa, mas a
plravaa cmoo um tdoo
Figura 27: Fonte Google Imagens - Continuidade Gestalt Acesso 2012.

108

Esses processos perceptuais proporcionam ao usuário da Internet e
Redes Sociais Digitais a não perceber a fragmentação das informações
originadas na interação entre o usuário e os processos digitais tecnológicos,
pois a mente por excelência tende a processar e ordenar dando sentido ao
mundo caótico em que vivemos. Nesse sentido, o papel das emoções tem uma
importância significativa para o processamento dos estímulos e formação das
percepções.
Nos estudos neurofisiológicos, as bases anatômicas do comportamento
emocional, segundo Brandão (2012), estão localizadas no sistema límbico.
Para

Brandão

(2012),

o

sistema

límbico

pode

ser

definido

anatomicamente como um anel cortical que contorna as formações interhemisféricas. Tem como característica principal a regulação dos processos
emocionais, do sistema nervoso autônomo, sistema motor somático e da
aprendizagem relacionada ao hipocampo. Também age sobre o sistema
nervoso central, as áreas corticais, estruturas subcorticais, hipotálamo e
amígdala.
Goleman (2001, p. 29), ao citar Joseph LeDoux, neurocientista do
Centro de Ciência Neural da Universidade de Nova Iorque, encontrou bases
fundamentais para descrever a importância da amígdala no cérebro emocional.
O estímulo oriundo do sistema sensorial possibilita que a amígdala reaja
antes do córtex pré-frontal e que a arquitetura anatômica do encéfalo forneça a
ela uma posição privilegiada no sistema emocional. Os estímulos sensoriais,
principalmente do olho e do ouvido, seguem por um único caminho sináptico e,
assim, atingem o tálamo e, por conseguinte, a própria amígdala. Nesse
processo, um segundo estímulo é enviando do tálamo ao neocórtex ou córtex
pré-frontal, a parte racional do cérebro. Isso permite que os sujeitos respondam
emocionalmente e por impulsos instintuais, desenvolvidos durante a evolução
da espécie homo, antes do neocórtex ser informado.
Assim, a amígdala proporciona uma resposta antecipada e pode correr o
risco de não ser a resposta correta, pois as mudanças estruturais sociais, em
muitos casos, não são mais as mesmas de quando nossos ancestrais a
utilizavam para prevenir os perigos que a natureza oferecia.
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A grande diferença no complexo sistema de tomada de decisões é que a
amígdala é programada para uma reação ansiosa e impulsiva, enquanto o
neocórtex possibilita uma resposta mais adequada ao contexto por ser
reflexiva. Entretanto, a resposta do córtex pré-frontal, sendo criteriosa e
analítica, é mais lenta para proporcionar uma resposta em tempo cerebral se
comparada à resposta emocional direcionada pela amígdala.
De acordo com Goleman (2001, p.30), “a memória emocional pode ser
um repositório de impressões emocionais e lembranças que jamais
conhecemos em plena consciência.”
Segundo Goleman (2001),
A chave do amortecedor cerebral das ondas repentinas da
amígdala parece localizar-se na outra ponta de um circuito
principal do neocórtex, nos lobos pré-frontais, logo atrás da
testa. O córtex pré-frontal parece agir quando alguém está
assustado ou zangado, mas sufoca ou controla o sentimento
para tratar com mais eficácia da situação imediata. Essa região
neocortical do cérebro traz uma resposta mais analítica ou
adequada aos nossos impulsos emocionais, modulando a
amígdala e outras áreas límbicas (p, 38)

De acordo com Goleman (2001), existe uma contradição em relação aos
circuitos neurais que ligam o sistema límbico aos lobos pré-frontais, gerando,
assim, respostas que trazem impacto relevante à vida do sujeito, produzindo
ansiedade, ira e outras reações emocionais mais primitivas, podendo produzir
uma estática neural, inibindo a capacidade do lobo pré-frontal de manter a
memória funcional. Essa perturbação emocional cria deficiências nas aptidões
intelectuais e podem modificar a capacidade de aprendizagem.
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Figura : Sistema Límbico

Figura 28: Fonte Fuentes (2008) - Sistema Límbico - vista longitudinal

Figura : Sistema Límbico vista latitudenal.

Pode-se definir emoção como um como

Figura 29: Fonte Fuentes (2008)- Sistema - Límbico latitudinal
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(...) um grupo de respostas periféricas, autonômicas
endócrinas e esqueletomotoras. Essas respostas envolvem
estruturas subcorticais: o corpo amigdalóide, o hipotálamo e o
tronco encefálico. O componente periférico das emoções
prepara nosso corpo para a ação e comunicam as outras
pessoas nossos estados emocionais diante a uma proposta
motivacional de um determinado movimento. Nos humanos, a
comunicação social das emoções é mediada, inicialmente, pelo
sistema esqueleto motor, em especial pelos músculos que
controlam as expressões faciais e posturais, elas nos tornam
capazes de planejar e antecipar o futuro, avaliar causa e efeito
elaborar respostas lógicas a estímulos sensoriais, planejar
metas e analisar o sentido das coisas. (MACHADO, 2004, p 76)

As emoções regulam o comportamento humano e têm papel
fundamental nas ações e manifestações corpóreas, como mostra a figura
abaixo.

Figura 30: Fonte Chartier (2002)- Regulação dos aspectos emocionais.
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Nesse processo dinâmico e complexo no qual as emoções e todo o
aparato cognitivo interferem diretamente no sistema de comunicação humana,
a aprendizagem interfere diretamente na estruturação do cérebro, permitindo
que novas conexões neurais sejam ligadas, dando maior plasticidade, ou o que
se denomina neuroplasticidade.
Carr (2011), ao citar Greenberg, relata que

Há muitas razões para ser gratos pelo fato de nosso hardware
mental ser capaz de se adaptar tão profundamente à
experiência; mesmo os cérebros mais velhos podem aprender
truques novos. A adaptabilidade do cérebro não trouxe apenas
novos tratamentos e novas esperanças para aqueles com
lesões ou doenças cerebrais. Ela fornece a todos nós uma
flexibilidade mental, uma elasticidade intelectual que nos
permite adaptarmo-nos a novas situações, aprender novas
habilidades e expandir nossos horizontes de um modo geral.
(p.56)

O mesmo autor afirma que nossos circuitos neurais se fortalecem com o
processo de repetição, que acarreta um paradoxo relativo a neuroplasticidade,
pois cria mecanismos rígidos de comportamento.
Para Carr (2011),
(...)as alterações plásticas podem não necessariamente
representar um ganho comportamental para um dado sujeito.
Além de ser um mecanismo para o desenvolvimento e o
aprendizado, a plasticidade pode ser uma causa de patologia.
(p. 57)

Para o Professor Brandão (2012), em seu livro intitulado Psicofisiologia –
as bases funcionais do comportamento, é difícil determinar o conceito de
aprendizagem pelos processos complexos que envolvem o termo. Nesse caso,
tem-se optado por usar o termo plasticidade cerebral.

Plasticidade cerebral refere-se a alterações funcionais e
estruturais nas sinapses como resultado de processos
adaptativos do organismo. Estas modificações promovem
alterações na eficiência sináptica e podem aumentar ou
diminuir a transmissão de impulsos com consequente
modulação do comportamento. (p.109)
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A leitura linear que o livro trazia sucumbiu perante a leitura desconexa
da internet, com seus inúmeros estímulos. O leitor pode fazer várias atividades
e abrir várias janelas ao mesmo tempo, tornando a leitura fragmentada. Os
olhos não seguem mais um fluxo continuo e o cérebro muito menos, pois
realizam uma varredura na tela, visualizando o todo, com seus múltiplos
aplicativos, links e propagandas. A escrita também se altera com as
simplificações ortográficas e gramaticais exigidas pela velocidade da
comunicação em rede e as muitas ferramentas que a incrementam, como
“emoticons”, “ding tones” e a vasta gama de alternativas entre imagens e sons
que são disponibilizados para os internautas. Essa multifacetada característica
da comunicação on-line produz novos arranjos neuronais tanto na área da
leitura e escrita quanto da fala. Os processos que mudaram anatomicamente
os centros responsáveis pela linguagem humana no decorrer da história da
espécie agora sofrem um novo reordenamento, modificando a funcionalidade e
as exigências, criando configurações sinápticas e alterando morfologicamente
suas estruturas, seja de forma a incrementar novos processos mentais e
comportamentais ou que venham a desenvolver novas habilidades essenciais a
aprendizagem, como, também, desconectar circuitos neurais que mantinham
habilidades e competências anteriormente fundamentais para o raciocínio
lógico.
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5 METODOLOGIA

De acordo como Fiorin (2008), sob a perspectiva da investigação
científica, determinados parâmetros devem ser analisados de forma sistêmica e
aberta, postulando as diversas variáveis envolvidas em sua estruturação, como
é o caso dos estudos relativos a fatores biopsicossociais. Algumas
investigações psicológicas ou sociais são extremamente focais, procurando
determinar pontos e privilegiar certos eventos como cruciais. Porém, na
estruturação psíquica e formação de identidades, focalizar um determinado
evento como sendo eliciador postula simplesmente caracterizar este como
sendo primordial e, neste caso, o fator determinante.
Fiorin (2008) aponta como fator de extrema importância a
(...) interdisciplinaridade que pressupõe uma convergência,
uma complementaridade, o que significa, de um lado, a
transferência de conceitos teóricos e de metodologias e, de
outro, a combinação de áreas. Assim, por exemplo, a
sociologia pode utilizar conceitos da economia, como faz Pierre
Bourdieu quando se serve dos conceitos de capital, mercado e
bens para todas as atividades sociais e não somente as
econômicas, ou quando faz largo uso da noção de troca. Com
muita freqüência, a interdisciplinaridade dá origem a novos
campos do saber, que tendem a disciplinarizar-se A
bioquímica, unindo biologia e química, estuda os processos
químicos que ocorrem nos organismos vivos. A sociobiologia é
a tentativa de explicar biologicamente os comportamentos
sociais. (p, 06)

Nesta perspectiva, ao se estudar o processo de formação da
estruturação do psiquismo da espécie humana, não se trata de fazer referência
a um sujeito isolado, mas ao resultado de suas relações.
Nesse processo, a ciência torna-se diretamente dependente de suas
construções metodológicas, tornando-se difícil distinguir se ela é causa ou
efeito de suas construções. Assim, pode-se inferir que cada etapa possui a
necessidade de ter ferramentas específicas para que o resultado possa ser
satisfatório.
No âmbito científico, também é possível questionar o emprego de um
paradigma universal para todas as investigações. É necessário vislumbrar suas
peculiaridades e respeitar suas idiossincrasias para não se reduzir o olhar ao
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modelo das ciências naturais. Deve-se, antes de tudo, redefinir os modelos
científicos utilizados nas investigações dos processos sociais e psicológicos,
quebrando, assim, o obstáculo epistemológico.
Nos processos sociais e psicológicos não se reduz os estudos a um
simples sistema baseado em causa e efeito, pois, primeiramente, é complexo
definir o que é causa e efeito. Isolar processos cognitivos, motivacionais,
emocionais, sociais e biológicos e analisar isoladamente seus efeitos sobre o
comportamento humano reduz a visão interdisciplinar, pois estes processos
atuam concomitantemente, ou seja, o comportamento humano é mais que a
soma destes processos, é a relação existente entre eles. Assim, caracteriza-se
a dificuldade de recortar uma causa única e linear para determinarmos efeitos
correspondentes. Nesse âmbito, o constructo metodológico pode, então, ser
definido como multicausal, dando ênfase ao efeito e ao processo relacional.
Esse processo esvazia a causa, pois, sendo multifatorial, a relação entre as
causas é mais que sua simples soma, constituindo-se nas investigações
relacionais dos processos manifestados sobre o efeito.
Sob esse parâmetro metodológico, deve-se olhar para as relações
entre as causas, ou seja, para o processo e seus respectivos efeitos.
No âmbito de investigação científica para a realização desta pesquisa,
foram utilizadas abordagens qualitativas e quantitativas. De acordo com Souza,
Manhães

e

Kauark

(2010

p.

26),

a

qualitativa

enfatiza

o

campo

fenomenológico, “(...) isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e
a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”, enquanto o
quantitativo delimita o que é mensurável, “(...) o que significa traduzir em
números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.”
A pesquisa constitui um estudo exploratório que, segundo Gil (2007 p,
45), “(...) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos
ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.” Dentro do processo
exploratório, utilizam-se diversos aspectos, tais como a escolha e delimitação
da amostragem, técnicas quantitativas de coleta de dados e análise dos
resultados.
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Para Souza, Manhães e Kauark (2010), o caráter exploratório da
pesquisa refere-se diretamente a sua natureza, apontando para uma
metodologia que apresenta análises e interpretações das mensurações obtidas
por dados estatísticos, levantados através de questionários e comparações
obtidas na revisão de literatura. Os dados coletados e tratados através da
mensuração proporcionam o desenvolvimento de gráficos para melhor
vislumbrar sua interpretação matemática, promovendo confiabilidade e
fidedignidade.
5.1 População e amostra
O processo utilizado na pesquisa foi de documentação direta (pesquisa
de campo, questionários) obtida na população matriculada no ensino particular
e federal de Macaé, de universidades e escolas de educação de ensino médio
e profissionalizante na faixa etária de 14 anos em diante.
A escolha desta população objetiva garantir que os respondentes do
questionário tenham acesso à internet, seja em suas residências ou pela
estrutura acadêmica que as instituições oferecem para o acesso a rede
internacional de computadores. A cidade de Macaé foi escolhida por possuir
um centro Universitário público com laboratórios e Lan House gratuita em
diversos bairros da cidade.
De acordo com a última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (2010), Macaé possui aproximadamente 7500 (sete mil
e quinhentas) pessoas matriculadas em instituições de ensino superior e
ensino médio profissionalizante. Os fatores relativos aos indivíduos que não
são efetivamente moradores da cidade de Macaé não são relevantes, pois o
intuito da pesquisa é evidenciar os processos referentes à dependência de
internet e estruturação psíquica. Entretanto, para análise estatística, foi
considerado um porcentual de seis por cento.
Para se calcular a amostra, Gil (2007) aponta a necessidade de
estabelecer o uso estatístico para alcançar o número adequado de aplicação
de questionários.
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O estatístico Santos (2012) disponibiliza a fórmula abaixo, possibilitando
determinar o número adequado de indivíduos dentro do grupo investigado.

Figura 31: Fonte Santos (2012) – Fórmula calculo amostral

Onde se pode analisar a fórmula como:
•

n - amostra calculada

•

N – população

•

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança

•

p - verdadeira probabilidade do evento

•

e - erro amostral

Para o cálculo da amostra e número adequado de questionários, foram
utilizados os seguintes dados:
• Erro amostral 5%;
• Nível de confiança 95%;
• População 7517;
• Percentual máximo 6%;
• Total da amostra=86.

De acordo com Santos (2012), o estabelecimento estatístico é um fator
preponderante para a confiabilidade dos resultados de uma pesquisa. O autor
ainda aponta que o erro amostral é a diferença entre o valor estimado pela
pesquisa e a situação efetivamente existente e que o procedimento mais
aplicado é de 05 (cinco) por cento de erro. Outro fator ressaltado pelo autor é o
nível de confiança exigida, que é a probabilidade de que o erro amostral efetivo
seja menor do que o obtido pela pesquisa. Neste caso, foi utilizado um nível de
noventa e cinco por cento de confiança.
Santos (2012) também enfatiza a necessidade de se estabelecer um
percentual máximo quando existem várias categorias. No caso da cidade de
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Macaé, que atrai pessoas das cidades vizinhas para estudar e trabalhar, é
necessário estipular uma cota relativa a indivíduos que não são residentes da
cidade. Por estimativa, isto corresponde a 06 (seis) por cento das pessoas
matriculadas no centro universitário e instituições particulares.
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6 RESULTADOS

6.1 Procedimentos e Análise de Dados
De acordo com os cálculos amostrais, o número de questionários
deveria ser de 86 para uma população de 7500, sendo o número final de
sujeitos desta pesquisa de 94. Os questionários foram divididos em números
iguais. Destes, 49 foram aplicados entre universitários e 45 para estudantes do
nível técnico/médio.
Nos procedimentos de aplicação dos questionários, foi utilizado o
modelo grupal ou coletivo, acelerando o processo de aplicação.
Para a aplicação dos questionários foi necessário autorização das
instituições de ensino e dos professores responsáveis pelas turmas que seriam
visitadas. Após este procedimento, a aplicação dos questionários seguiu um
padrão determinado. Primeiramente, foi explicitado a origem da pesquisa e seu
intuito meramente científico, elaborado para atender uma dissertação de
mestrado, tendo como tema a dependência de internet e redes sociais digitais
e sua relação com a estruturação psíquica e formação de identidades. O
segundo fator seria a manutenção do sigilo dos respondentes da pesquisa
exigidos pela Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro e pelo
Conselho Regional e Federal de Psicologia.
Depois de explicar a natureza da pesquisa e os respondentes assinarem
o termo de autorização, foi minuciosamente detalhado o processo de utilização
do questionário para evitar erros que poderiam inviabilizar o procedimento ou a
correção posterior.
Para a obtenção de dados, utilizou-se a escala desenvolvida por Rensis
Likert. Esta escala
(...) é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a
cada uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado
para manifestar o grau de concordância desde o discordo
totalmente (nível 1), até ao concordo totalmente (nível 5).
Mede-se a atitude do sujeito somando, ou calculando a média,
do nível selecionado para cada item.
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Segundo Alexandre (2003),
(...) em uma escala com cinco categorias definida como 0discordo totalmente, 1- discordo, 2- nem concordo e nem
discordo, 3- concordo e 4- concordo totalmente, a retirada da
categoria central pode conduzir o entrevistado a ter uma
tendência de marcar na escala uma posição positiva, no caso a
categoria três, ou uma posição negativa no caso a categoria
um. Uma das grandes preocupações em qualquer pesquisa,
em particular, aquelas onde o elemento humano é a unidade a
ser pesquisada ou o fornecedor das informações investigadas
com base na sua percepção, é o fiel registro dessas
informações, isto é, o que se deseja registrar é a opinião do
entrevistado que retrate a realidade do fenômeno estudado (pp.
1-2).

O questionário Likert usado foi aprovado e validado pela Associação
Federal de Psicologia dos Estados Unidos e mais dezessete países, por suas
respectivas associações. No Brasil, a validação foi realizada pela USP1
(Universidade de São Paulo). O questionário em questão se encontra no anexo
B.
A avaliação do questionário obedece os critérios estabelecidos na sua
padronização, que visa levantar dados e informações para uma análise clínica
do sujeito avaliado. Cada resposta obedece a uma pontuação a seguir:
•

Raramente – 1 ponto;

•

Ocasionalmente – 2 pontos;

•

Frequentemente – 3 pontos;

•

Geralmente – 4 pontos;

•

Sempre – 5 pontos;

•

Não Aplicável – 0 pontos.

De acordo com Young (2011), para obter-se o resultado do questionário
é necessário que se some os números das respostas dentro dos valores
estipulados acima e compare com os intervalos de pontuação de nível de
dependência, na seguinte sequência:

_________________________________________________
1- Para ter acesso à versão validada em língua portuguesa, ver Conti, M ET AL. (no prelo)
Brazilian Portuguese Translation, Cross-cultural Adapttion, and Internal Consistency analisis of
the Interne Addction Test. Caderno de Saúde Pública/USP.
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Intervalo Normal: 0-30 pontos;
Leve: 31 – 49 pontos;
Moderado: 50 – 79 pontos;
Grave: 80 – 100 pontos.

Várias são as vantagens da aplicação de um questionário clínico da área
da psicologia para uso de diagnóstico, pois sua validação é reconhecida por
diversas

entidades

idôneas

e

seus

respectivos

conselhos

federais,

possibilitando maior credibilidade e confiabilidade dos resultados obtidos, além
de possuir uma sequência clara e pré-determinada para a sua aplicação e
obtenção de resultados. Faz-se, assim, ter
• Utilização fácil;
• Agilidade na aplicação;
• Facilidade na correção;
• Custo médio de implementação;
• Exigência de resposta completa.

Levando à risca o método de aplicação e sendo respondida de modo
correto, permite consideravelmente uma maior velocidade de apuração dos
dados e credibilidade.
6.2 Análise e Interpretação dos Resultados

A análise e interpretação dos dados coletados nesta pesquisa têm por
finalidade buscar respostas à questão do problema: como a dependência
psicológica da internet e redes sociais digitais influenciam a estruturação do
psiquismo humano e suas interações sociais?
Para conjecturar em parte a resposta, foi necessária uma pesquisa
extensiva sobre teorias e informações para embasar cientificamente e ligar de
forma interdisciplinar conceitos, possibilitando, assim, um viés mais amplo.
Apoiado sobre um questionário aplicado no campo clínico da psicologia, podese obter resultados mensuráveis.
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Para a análise de um questionário clínico, deve-se considerar dois
aspectos: primeiro, o quantitativo, obtido através do resultado matemático;
segundo, o qualitativo, pela análise de questões que evidenciam o fator
sintomático. As questões 12 e 14, apresentadas abaixo, respectivamente,
demonstram a perspectiva sintomática.
• Questão 12 - Com que frequência você teme que a vida sem a Internet
seja chata, vazia e sem graça?
• Questão 14 - Com que frequência você dorme pouco por ficar logado (a)
até tarde da noite?
Para a pesquisadora Young (2011), a análise das questões deve ser
cuidadosamente

avaliada,

pois

caso

a

pessoa

tenha

respondido

frequentemente, geralmente ou sempre, na questão 12, pode evidenciar falta
de percepção ou receio e medo de reconhecer a proporção que a internet
tenha em sua vida. Caso tenha respondido geralmente ou sempre na questão
14, aponta para o sono perdido devido às longas horas à frente do computador,
prejudicando sua saúde, rendimento acadêmico, no trabalho e social.
Para uma análise mais cuidadosa e científica, existe dois guias
relacionados a psicopatologia utilizados por médicos e psicólogos, o DSM IV,
que terá uma nova edição a partir de 2013, e o CID 10, também com revisão
prevista. Nas próximas edições, serão incluídas novas categorias nos
transtornos de espectro compulsivo, aprimorando novas tendências em
diagnosticar patologias relacionadas à tecnologia e ao uso patológico da
internet.
Para a psicopatologia, segundo Balone (2007), existe
Atualmente uma tendência na classificação dos transtornos
emocionais. Uma delas é a do Espectro ObsessivoCompulsivo, que agrupa transtornos com o comprometimento
do controle de impulsos em comum, ou seja, com sintomas
impulsivos e/ou compulsivos (p.02).

Para o CID 10 e o DSM IV, o uso patológico de tecnologia, descrito
como Transtorno Compulsivo, também pode ser incluído como Transtorno de
Controle de Impulso.
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O Transtorno de Controle de Impulso leva o sujeito a fracassar em
resistir a impulsos ou tentação de executar atos seguidos de prazer, alívio e
gratificação. Comumente, não apresentam sinais de arrependimento ou culpa.
No CID 10 (2009), é encontrado no código “F63.9 - 312.30, Transtorno do
Controle dos Impulsos Sem Outra Especificação”.
Dentro do parâmetro diagnóstico, os transtornos relacionados aos
Comportamentos

Compulsivos

também

são

denominados

de

aditivos,

entretanto, na língua portuguesa, o mais correto seria o uso do termo aditivos.
No CID 10 (2009), é encontrado no código “F42.2 Transtorno obsessivocompulsivo,

forma

mista,

com

ideias

obsessivas

e

comportamentos

compulsivos e F42.9 - Transtorno obsessivo-compulsivo não especificado”
O comportamento compulsivo pode ser entendido como hábitos
aprendidos e seguidos por alguma gratificação emocional, ou por um alívio de
ansiedade e/ou angústia. São hábitos mal adaptativos, pois não se ajustam ao
bem estar mental, ao conforto físico e a interações sociais. Caracterizam-se por
serem repetitivos e por se apresentarem de forma frequente e excessiva, já
foram executados inúmeras vezes e acontecem quase automaticamente.
Existe uma gratificação após a execução do ato, seja ela para adquirir o
prazer ou alívio do desprazer. Esse ato força a pessoa a repeti-lo, porém, com
o tempo, depois do alívio imediato, há uma sensação negativa por não resistir
ao impulso de realizá-lo. Mas a gratificação inicial caracterizada como reforço
positivo permanece, sendo mais forte que o sentimento de culpa, levando a
repetição.
Para ampliar o processo de avaliação e análise, deve-se ter cautela no
diagnóstico diferencial, porém, existem procedimentos que são necessários
para vislumbrar esses aspectos, levantando dados sobre o ambiente em que o
sujeito está inserido e a pressão que o uso da tecnologia e da internet exerce
sobre o cotidiano. Tanto o meio acadêmico quanto o empresarial têm exercido
uma forte pressão e tendência na utilização, muitas vezes indiscriminada, da
tecnologia, principalmente com o uso de equipamentos tecnológicos que
permitem a portabilidade e a mobilidade, pois esses equipamentos permitem o
acesso à internet em qualquer lugar que tenha disponibilidade de sinal.
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Young (2011) enfatiza que a dependência no meio empresarial pode
mascarar a utilização do uso patológico com exigências por produção e
eficiência. Entretanto, pode desenvolver outro comportamento compulsivo
ligado à doença trabalhista conhecida como o trabalhar Compulsivo ou
Workaholic. Mas o ambiente empresarial merece cuidadosa análise. Segundo a
autora, em pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos com executivos,
observou-se que, entre 1000 organizações, 50% dos executivos revelaram que
o uso indevido da internet compromete a produtividade no trabalho. A pesquisa
ainda evidenciou que 23% dos usuários utilizavam a Internet como ferramenta
de trabalho.
Holohan (2006) está processando a IBM por demiti-lo pela utilização de
salas de bate papo durante o expediente e não fornecer reabilitação. O exfuncionário alega, utilizando a associação de psiquiatria e psicologia, que a
empresa, ao exigir o uso da internet por longas horas, o expôs a uma droga
digital sem oferecer meios de prevenção.
No meio acadêmico, a utilização também é incentivada entre os pares e
pela própria instituição e professores, tornando-se uma extensão natural para
pesquisas, encontros virtuais, salas de bate papo e redes sociais digitais,
aumentando exponencialmente o tempo de exposição aos efeitos da tecnologia
sobre o sujeito.
Young (2011) afirma que os escores obtidos através de cruzamentos de
populações e de culturas apontam que os intervalos de dependência entre as
faixas etárias de 14 a 18 anos estão entre 06% a 15% e os Universitários
acima de 19 anos de idade são os mais vulneráveis, nos quais os sinais de
dependência chegam a 13% a 18,4%. No Brasil, não há dados estatísticos
concretos para mensurar os níveis de uso patológico de internet, sendo ainda
um assunto embrionário entre os médicos e psicólogos do país.
Dos 94 questionários aplicados, 49 foram por universitários e 45 entre
estudantes do nível técnico/médio. Os resultados obtidos foram traduzidos
matematicamente e estatisticamente para melhor entendimento, o que será
demonstrado nos gráficos abaixo.
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Gráfico 03 – Nível de Dependência de Normal a Grave dentro de
população pesquisada.
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Gráfico 03: Fonte Pesquisa do autor de normal a grave.

O gráfico 03 é referente ao nível de dependência extraído dos 94
questionários aplicados, dos quais 48 avaliados estão dentro do que a literatura
científica aponta como normal, e os outros 45 avaliados estão dentro do
intervalo de dependência leve a grave. São 24 avaliados considerados leves,
12 moderados e 10 graves. Os manuais de transtornos mentais classificam a
patologia dentro de uma curva de normalidade baseado em graus de
sintomatologia,

levando

em

consideração

os

aspectos

qualitativos

quantitativos que envolvem o comprometimento psicológico, físico e social.

e
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Gráfico 04 – Nível de dependência referente à porcentagem da
população pesquisada
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Gráfico 04: Fonte Pesquisa do autor população total

O gráfico 04, referente ao nível de dependência, faz referência ao
percentual de cada nível dentro do intervalo de normal a grave. Deve-se
considerar que 100% é a totalidade dos avaliados que responderam o
questionário, nos quais 51% não apresentam sinais sintomáticos, 23% dos
avaliados são considerados leves, 15% moderados e 11% graves.
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Gráfico 05 – Escolaridade dentro do intervalo de normal a grave –
Universitários e Técnicos/Médio
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Gráfico 05: Fonte Pesquisa do autor – Nível de escolaridade

O gráfico 05 apresenta o número absoluto em dois níveis de
escolaridade: universitários e ensino médio / técnico. São 07 universitários
considerados graves, 5 moderados, 11 leves e 26 sem sintomas de
dependência. Em relação aos avaliados no ensino médio e técnico, 3 são
considerados graves, 7 moderados, 10 leves e 25 sem sinais de dependência.
Em relação ao gráfico e números apresentados em relação à literatura
científica da área de saúde e manuais de transtornos mentais, os universitários
são considerados grupo de risco, porém, observando com maior atenção, o
número de moderados é maior entre o ensino médio e técnico, com apenas um
sujeito de diferença para o nível leve. Por ser ensino técnico e médio, as
exigências para a utilização da tecnologia se fazem necessárias; a formação
profissional e a portabilidade de equipamentos tecnológicos com acesso a
internet propicia a interação em qualquer ambiente para ambos os níveis de
escolaridade.
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Gráfico 06 – Porcentagem referente ao nível de escolaridade
apresentado dentro do intervalo de leve a grave.
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Gráfico 06 - Fonte Pesquisa do autor – porcentagem entre universitários e técnicos/médio de
moderado a leve.

O gráfico 06, referente ao nível de dependência, faz referência ao
percentual de cada nível dentro do intervalo de leve a grave. Os estudos
mencionados na pesquisa apontam que, entre os universitários, de 13% a 18%
apresentam sintomas de dependência, e de 6% a 15% as demais populações.
Entretanto, no Brasil, não há estudos referentes ao uso patológico de
tecnologia e internet. Os valores de 13,08% entre os universitários e 11,39%
entre os estudantes de ensino médio e técnico estão dentro do esperado.
O resultado encontrado, levando em consideração o desvio padrão de
2,5% para cima e para baixo, está dentro do intervalo no cruzamento de
populações e culturas.
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Gráfico 07 – Itens 12 e 14 do questionário de uso patológico de
internet.

Gráfico 07: Fonte: Pesquisa do autor representação qualitativa das questões 12 e 14.

O gráfico 07 apresenta a análise qualitativa do processo de análise
pois, como mencionado anteriormente na pesquisa, as questões 12 - Com que
frequência você teme que a vida sem a Internet seja chata, vazia e sem graça?
e 14 - Com que frequência você dorme pouco por ficar logado (a) até tarde da
noite? evidenciam o comprometimento biopsicossocial, comprometendo outras
áreas da vida, realizando um processo de simbiose onde a tecnologia já faz
parte do próprio sujeito. A questão 12 foi respondida 26 vezes, sendo de
frequentemente a geralmente e a questão 14, de geralmente a sempre, dentro
do nível de moderado a grave, o que enfatiza a importância da análise
individual de questões.
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7 CONCLUSÃO

A referente pesquisa, através das investigações interdisciplinares,
levantaram os aspectos relativos a estruturação psíquica e a influência
tecnológica sobre sua formação, entretanto, dentro de uma concepção
biopsíquicossocial requer um distanciamento temporal dos fenômenos
estudados para que o processo cultural possa se cristalizar e formar novos
paradigmas, mas de acordo com aos manuais diagnósticos e a literatura
científica que normaliza e sintetiza os conceitos de transtornos mentais os
objetivos, o problema e a hipótese foram alcançadas.
Para possibilitar uma maior credibilidade ao processo metodológico,
foram utilizados um instrumento já reconhecido por conselhos de psicologia de
17 países e validado pela Universidade de São Paulo no Brasil e manuais
estatísticos de transtornos mentais desenvolvidos por cientista da área de
psicopatologia de diversos países.
Pode-se concluir, a partir dos autores utilizados e dos dados coletados
através do questionário aplicado, que o propósito da pesquisa foi enfatizar a
importância dos estudos a respeito da influência da tecnologia sobre a
estruturação psíquica da espécie humana e na formação de identidades,
vislumbrando de forma interdisciplinar conceitos e vieses oriundos da área de
saúde, como a medicina e psicologia, com seus respectivos conhecimentos em
neuropatologia e neuropsicologia, cognição e formação de personalidade, além
dos conhecimentos provenientes da psicanálise e da sociologia, evidenciando
os aspectos relativos às interações sociais, visibilidade e invisibilidade social e
seus efeitos sobre a cultura. Foi utilizada, também, a linguística e suas
implicações sobre os processos mentais que permeiam o desenvolvimento do
aparato psicológico, social e o desenvolvimento da tecnologia, pois sem língua
falada ou escrita, principalmente a escrita, esta obra não poderia ter sido
concluída; todo conhecimento adquirido de autores como Bauman, Freud,
Young, Castells, Souza, Hall, Lacan, Saussurre e Foucault, entre outros,
seriam inacessíveis sem uma estrutura linguística.
Dentro do processo científico não existe imparcialidade, muito menos o
pesquisador se ausenta ao escolher os dados e informações coletadas ou o
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instrumento utilizado. Todos esses fatores tornam a pesquisa única, com suas
idiossincrasias reunindo pensadores e conceitos que convergem para dar
visibilidade e credibilidade aos resultados obtidos. Entretanto, ao escolher
autores e conceitos, a pesquisa introduz uma releitura e, pelo arranjo das
informações,

possibilita

um

novo

conhecimento

ou,

ainda,

levantar

ponderações sobre conceitos preestabelecidos.
O conceito de Marc Prensky, intitulado nativo e imigrante digital, tem sua
relevância levando em consideração o momento histórico para apontar
pessoas nascidas depois da década de 90 do século XX e antes da mesma
década. Porém, dentro do ponto de vista mais amplo, utilizando outros
parâmetros como referência, o termo se torna pejorativo, pois não vislumbra
outras áreas de conhecimento, como já mencionado na pesquisa. É necessário
ampliar o campo de visão e relatar a capacidade que o sujeito possui de se
adaptar ao meio e às exigências oriundas do mercado de trabalho, além de
considerar a economia globalizada que reestrutura a capacidade laboral,
permitindo maior flexibilidade e capacidade no nível da eficácia e da eficiência,
onde a resiliência é um fator sine qua non para esse processo interminável de
aperfeiçoamento profissional e acadêmico. Pode-se, ainda, lembrar que a
tecnologia que permitiu esse salto quantitativo das informações foi oriunda dos
avanços tecnológicos dos séculos XIX e XX, dando estrutura para a internet e
toda a mobilidade de comunicação existente. Assim, os desenvolvedores de
software e hardware mais reconhecidos seriam considerados imigrantes
digitais, pois nasceram antes da propagação da internet, entretanto muitos
deles possibilitaram seu desenvolvimento e crescimento.
No campo da estrutura psíquica, foi necessário levantar os aspectos
históricos do processo linguístico e sua parcela de atuação sobre as mudanças
neuroanatõmica do cérebro para desmistificar o conceito da tecnologia e sua
influência sobre o comportamento humano. Tecnologia é todo processo
instrumental que possibilita atender de forma prática as necessidades e
demandas para moldar o meio e facilitar a sobrevivência; é o processo de
construir e se reconstruir, alterando de forma singular o sujeito, a sociedade e o
meio que o circunda.
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Com os resultados coletados e comparados com a revisão de literatura,
pode-se perceber que existe uma relação direta entre os processos
tecnológicos e a estruturação do psiquismo. Quando se aprofunda na
psicanálise e na neuropsicologia para evidenciar a formação de personalidade,
identidade, identificação, vislumbra-se as mudanças em áreas determinadas
dos circuitos cerebrais, quer seja pela estimulação ou pela sua falta dela,
promovendo a neuroplasticidade cerebral, o que, junto aos fatores sociais,
impacta as relações no meio virtual e não virtual, podendo agir como
mecanismo de gratificação para o uso da internet e das redes sociais digitais
expostos no objetivo específico.
No CID 10 e no DSM IV, o uso patológico de tecnologia descrito como
Transtorno Compulsivo também pode ser incluso como Transtorno de Controle
de Impulso. Dentro desta perspectiva, o levantamento matemático e estatístico
fez corroborar os achados na literatura científica com o objetivo proposto. A
avaliação realizada durante a pesquisa referente à internet e às redes sociais
digitais traz indícios significativos que propiciam ou alimentam estruturas
psíquicas patológicas em usuários que as utilizam por quarenta horas ou mais
por semana, tanto a nível qualitativo, pois interferem nas relações sociais, no
desempenho acadêmico e laboral deixando de exercer outras atividades e
funções para permanecer online, ou ainda, a nível qualitativo, quando a
qualidade das relações e a identificação com o meio digital proporciona um
esvaziamento do próprio Eu, produzindo assim uma relação objetal com uma
personalidade criada, ou Fake, ou psicanaliticamente falando, Coisa.
Conforme Souza nos relata, os valores pré-estabelecidos em uma
determinada

cultura

e

época

se

dão

através

da

indústria

cultural,

principalmente pela internet e redes sociais digitais, que massificam
informações e geram desejos, alienando, padronizando ações e identidades,
além de excluir a possibilidade de se construir uma identidade individualizada.
Os resultados encontrados no estudo dessa pesquisa poderão colaborar
com investigações acerca da influência da tecnologia e, especificamente, da
internet e redes sociais digitais sobre o psiquismo humano, bem como os riscos
inerentes ao uso patológico, o que torna possível estabelecer parâmetros e
conhecimento para inferir precauções dentro de um sistema preventivo para

133

sanar danos a saúde mental, física e os problemas sociais oriundo da
utilização.
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APÊNDICE

01-

TERMO

DE

CONSENTIMENTO

LIVRE

E

ESCLARECIDO

Este documento, denominado Consentimento Livre e Esclarecido, tem
por finalidade esclarecer os objetivos da Pesquisa e tentar perceber
exatamente o modo como o uso da internet influencia a estruturação psíquica e
social humana, que será concluída em forma de dissertação de Mestrado no
Curso de Pós-graduação em Cognição e Linguagem no Centro de
Ciências do Homem, na Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.
O presente projeto pretende estabelecer se o uso excessivo ou
inadequado da internet e redes sociais digitais influenciam a estruturação
psíquica e comportamental dos usuários.
O questionário tem por finalidade apenas corroborar a literatura científica
sobre dependência de internet e sua influência sobre o psiquismo humano. É
seu direito, como avaliado, saber que a qualquer momento tem o direito de
interromper o processo e impedir sua divulgação.
A presente pesquisa não oferece riscos, seja do ponto de vista psíquico
ou social, porque o projeto segue os parâmetros acadêmicos da Universidade
Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro e código de ética exigido pelo
Conselho Federal e Regional de Psicologia, mantendo, assim, o anonimato e o
sigilo completo das informações obtidas dos avaliados, e o fazemos apenas
para fins científicos e como instrumento de trabalho para

tal

investigação.

Leia quantas vezes quiser e pergunte o que julgar necessário antes de assinar
o termo de autorização da entrevista.

145

APÊNDICE 02 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,___________________________________________________________,
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº

, CPF

,autorizo

a utilização deste questionário clínico e sua posterior análise para
pesquisa e sua divulgação, desde que resguardado o anonimato e sigilo
das informações prestadas, cedendo os direitos autorais para o Projeto
de Pesquisa sobre o uso da internet e sua influência na estruturação do
psiquismo humano e suas relações na vida social.
DECLARO, outrossim, saber que a qualquer momento, tenho o direito de
interromper o processo de avaliação ou, então, impedir sua divulgação,
caso já não tenha sido realizada, sem que isto represente nenhum
prejuízo ao meu anonimato e sigilo.

Campos dos Goytacazes

,

de 2012.

_______________________________________________
ASSINATURA

______________________________________
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Jefferson Cabral Azevedo CRP - 32548
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APÊNDICE 03 LEVANTAMENTO DE DADOS

1 - Marque a sentença abaixo de acordo com sua faixa etária:
De 14 a 18 anos idade
De 19 a 23 anos de idade
De 24 a 28 anos de idade
De 29 a 33 anos de idade
De 34a 38 anos de idade
De Acima de 39 anos de idade
2 - Marque a sentença abaixo de acordo com seu grau de escolaridade.
Nível Médio Incompleto
Nível Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
3 – Marque a sentença em Relação ao Gênero.
Feminino
Masculino
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Anexo 01 – Teste de Dependência de Internet (Internt Addction Test)
*Teste de Dependência de Internet (Internt Addction Test)
OBS: Em seguida, encontrará algumas frases relativas à dependência da
internet e seu uso. Para cada uma delas, indique, por favor, o seu grau de
concordância.
1 - Com que frequência você descobre que ficou conectado mais tempo
do que pretendia?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

2 - Com que frequência você negligencia tarefas domésticas para passar
mais tempo conectado?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
3. Com que frequência você prefere a emoção da Internet à intimidade
com seu/sua parceiro(a)?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
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4. Com que freqüência você constrói novos relacionamentos com amigos
usuários on-line?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

5. Com que frequência outras pessoas em sua vida se queixam a você
sobre a quantidade de tempo que você passa on-line?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
6. Com que frequência suas notas ou tarefas da escola sofrem por causa
da quantidade de tempo que você passa on-line?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
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7. Com que frequência você checa seu e-mail antes de qualquer outra
coisa que você precise fazer?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

8. Com que frequência seu desempenho ou produtividade no trabalho
sofre por causa da Internet?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

9. Com que frequência você fica na defensiva ou guarda segredo quando
alguém lhe pergunta o que você faz on-line?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
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10. Com que frequência você bloqueia pensamentos perturbadores sobre
sua vida com pensamentos leves da Internet?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

11. Com que frequência você se pega pensando em quando você vai
entrar on-line novamente?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

12. Com que frequência você teme que a vida sem a Internet seria chata,
vazia e sem graça?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
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13. Com que frequência você estoura, grita ou se mostra irritado(a) se
alguém lhe incomoda enquanto você está on-line?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

14. Com que frequência você dorme pouco por ficar logado(a) até tarde da
noite?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

15. Com que frequência você se sente preocupado(a) com a Internet
quando está off-line ou fantasia que está on-line?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
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16 Com que frequência você se descobre dizendo “só mais uns
minutinhos” quando está conectado?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

17 Com que frequência você tenta diminuir a quantidade que passa
conectado e não consegue?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

18. Com que frequência você tenta esconder quanto tempo você está online?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
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19. Com que frequência você opta por passar mais tempo on-line em vez
de sair com outras pessoas?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável
20. Com que frequência você se sente deprimido(a), mal-humorado(a) ou
nervoso(a) quando está off-line e esse sentimento vai embora assim que
você volta a estar on-line?
Raramente
Ocasionalmente
Frequentemente
Geralmente
Sempre
Não aplicável

* Para ter acesso à versão validade em língua portuguesa, ver Conti, M ET AL.
(no prelo) Brazilian Portuguese Translation, Cross-cultural Adapttion, and
Internal Consistency analisis of the Interne Addction Test. Caderno de Saúde
Pública/USP.

