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APRESENTAÇÃO

O

II Simpósio Internacional Subjetividade e Cultura Digital: saber, criação e virtualidade
deu continuidade ao intercâmbio de trabalhos e pesquisas nacionais e internacionais iniciado no I Simpósio. A proposta foi reunir pesquisadores de diferentes campos do saber,
de diversos espaços institucionais do Brasil e do mundo, e promover o fortalecimento e a ampliação do
diálogo entre eles.
O Simpósio foi um evento interdisciplinar que envolveu pesquisadores e profissionais na discussão
sobre o tema da cultura digital das seguintes áreas: psicologia social, psicanálise, filosofia, ciência política,
arquitetura, educação, antropologia, artes plásticas, comunicação social, história e direito, entre outras,
além de contar com convidados internacionais, com reconhecido trajeto e produção nesse tema, que trouxeram importantes contribuições para o evento. A metodologia de trabalho foi o debate interdisciplinar.
Foram formadas mesas temáticas com pesquisadores convidados de diferentes campos do saber. O
evento contou, ainda, com fóruns de discussão para a apresentação dos trabalhos inscritos em quatro eixos,
visando fomentar a produção acadêmico-científica e promover um espaço de interlocução e divulgação
dos trabalhos.
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FÓRUM A

OS GADGETS NA PRIMEIRA INFÂNCIA:
MUDANÇAS NA SUBJETIVIDADE E NA CAPACIDADE DE ESTAR SÓ

Mariana Trovão de Queiroz
(Graduanda em Psicologia/UFSCAR)
marianatrovaoq@gmail.com

Resumo:

Após a popularização da internet, é muito comum que as crianças já tenham contato com aparelhos eletrônicos desde muito novas, através de jogos, vídeos e outras mídias. Uma vez que a presença desses
gadgets se mostra aparentemente como processo irreversível, o presente estudo busca averiguar, com base
na literatura psicanalítica de Freud e Lacan e estudos recentes de áreas correlatas, os efeitos que essa exposição precoce pode acarretar na construção da subjetividade das crianças nascidas após essa difusão, em
especial sobre a construção da capacidade de ficar só.

Palavras-chave: Gadgets; Psicanálise; Subjetividade.

1. Introdução

Cada vez mais cedo as crianças já estão tendo acesso a vários tipos de mídias, tendo jogos, vídeos
e quaisquer outros tipos de entretenimento à sua disposição, com grande facilidade, a qualquer hora do
dia. Essas crianças são denominadas nativos ou residentes digitais, em contraponto aos adultos que não
cresceram sobre essa influência, referidos como imigrantes ou visitantes digitais (Sfoggia; Kowacs, 2014).
O presente trabalho busca investigar se essa disponibilidade contínua dos gadgets possui impactos
sobre uma futura capacidade de ficar sozinho. Esta é construída na primeira infância através da internalização da presença da mãe, ou seja, da capacidade do bebê de perceber que a mãe ainda existe mesmo
quando distante. Dunker (2017) chama de “tempo de espera” o período em que a criança ficaria sozinha e
aprenderia a lidar com a angústia disso, além de simbolizar a presença do outro, em especifico da mãe. Ao
que parece, esses intervalos estão sendo preenchidos pelo uso de tablets, smartphones, notebooks, dentre
outros aparelhos. Importante ressaltar que durante todo o trabalho o termo mãe se refere a qualquer pessoa
que execute a função materna, independentemente de gênero ou consanguinidade, e que essa relação é
focalizada por ser constitucional do ser. A solidão aqui é usada no sentido de lidar com a ausência do outro,
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sendo esse outro real ou virtual, e não como isolamento social presencial, uma vez que alguém pode estar
sozinho fisicamente, porém conectado a várias pessoas através de seus aparelhos eletrônicos.
Uma vez que as novas mídias respondem à demanda do usuário, estando disponíveis o tempo todo
e sendo uma presença constante, elas podem se sobrepor à presença física do outro. Dessa forma, o projeto
buscou averiguar como isso influi nas relações pessoais. Por consequência de os nativos digitais serem
crianças e adolescentes, já que a difusão da internet é um processo relativamente novo, é difícil pesquisar
ou prever como isso os afetará em seus relacionamentos amorosos ou até mesmo em suas dinâmicas com
seus pares, de forma que o estudo se limita às relações familiares por serem as primeiras e mais diretas.

2. Processos de individuação segundo o modelo tradicional

Quando a criança nasce, ela e a mãe possuem uma relação dita simbiótica no sentido de um completar o outro. Sendo que para Lacan “O nascimento do sujeito é a mais pura relação do nada” (Pizzuti,
2012, p. 16), ao nascer o bebê depende totalmente dos cuidados de alguém que faça a função materna para
sobreviver. Nessa fase, a mãe “completa” o bebê na medida que supre o que esse deseja. Embora nesse
momento esses desejos estejam muito ligados à satisfação fisiológica da ordem da sobrevivência, Lacan
([1957], 1999, p. 227) afirma que “aqui encontramos uma coisa que se pode chamar de necessidade, mas
que desde logo chamo de desejo, porque não existe estado originário nem estado de necessidade pura”.
Nesse momento de ilusória completude, a falta da mãe ainda não foi sentida. É através das pequenas ausências maternas que o vazio começa a aparecer e a criança começa a se perceber como um ser
separado. Isso se dá muito cedo no desenvolvimento e de forma bem sutil, aparecendo como pequenas
frustrações e demoras, nos quais nem todos os desejos da criança são prontamente atendidos.
Mesmo com essas falhas, a mãe ainda é para o bebê detentora de todo saber. Ela julga saber o motivo do choro do filho, e dessa forma busca aplacá-lo. Mesmo que não acerte de primeira, eventualmente
o fará. Atendendo assim quem chora, ela significará a experiência para ele, dando um sentido a ela. Aos
poucos, desta forma, ela vai inserindo o filho no simbólico, termo cunhado por Lacan e definido por Roudinesco e Plon ([1944], 1998, p. 714) como: “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”.
Nesse processo de ir significando o corpo do filho, a mãe se configura como o Outro da linguagem
por inserir o filho nela. Ao longo de sua obra, Lacan atribui diversos significados ao termo “Outro”. O referido aqui diz respeito ao papel ocupado pela mãe nos estágios iniciais na vida do filho, que mesmo antes
de nascer já tem atribuído a si alguns significantes, que o definirão imaginariamente segundo o desejo da
mãe. Quinet (2007, p. 7), explica que:

O sujeito não ‘é’ isso ou aquilo. Ele é um vazio, um furo no conjunto da linguagem, deslizando nas
cadeias significantes. [...] Mas há alguns significantes do Outro que têm uma força de determinação
e se impõem como se fossem uma obrigação que o sujeito deveria acatar para se definir. Estes se
apresentam como um ‘Tu és...’[...]
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O processo nomeado por Lacan como Estádio do espelho, ocorrido entre os seis e os dezoito meses
de idade, terá papel fundamental no que tange a separar imaginariamente a criança da mãe, a partir da
visualização de si mesma como um corpo. Segundo Quinet (2012, p. 3) “o estádio do espelho corresponde
à antecipação, através da imagem, da unificação do corpo, antecipação relativa à imaturidade neurológica
da criança”. Ele corresponde ao momento em que a criança, que até então não tinha nenhuma noção da
sua configuração corporal, percebendo seu corpo como algo “despedaçado” ou desconexo, o vê como algo
integrado e inteiro.
Esse processo que o estágio do espelho proporciona de se perceber como sujeito separado é essencial para que a formação da psique da criança, pois nesse momento há a falta, uma vez que a mãe não mais
o completa, e consequentemente o desejo. Como exposto por Bruder e Brauer (2007, p. 519):

O que define o sujeito e permite que ele saia da alienação – ou seja, que se separe – é aquilo que lhe
falta, que constitui o seu desejo. Para que haja a falta, o sujeito vai ser operado por dois significantes, possibilitando, com a separação, que caia um objeto inexistente e alucinado, a (objeto pequeno
a). É, então, pela função do objeto a que o sujeito se separa, deixa de estar ligado à vacilação e à
indeterminação do ser ao sentido que constitui o essencial da alienação. A separação é a busca da
parte perdida do ser. O objeto a aparece então como aquilo que singulariza o sujeito, pois conota a
especificidade de seu desejo. Esta é a maneira esperada, segundo a teoria, para ocorrer a separação.

O processo seguinte ao estágio do espelho, seguindo a linha cronológica do desenvolvimento, se
dá através de uma brincadeira infantil denominada Fort-da, descrita por Freud ([1920], 2010). Nela, a
criança ressignifica a ausência materna através do movimento de arremessar um carretel e o puxar novamente. Inicialmente, Freud interpreta que a alegria se dá pelo reencontro do objeto, porém vê que há casos
em que não há a corda para puxar o objeto de volta, então refuta essa teoria. O autor então elabora que a
experiência de deixar a mãe ir, além de desagradável, é passiva. Atirando o brinquedo, a criança assume
o controle da situação, como em um significado desafiador. Freud afirma que as crianças repetem em suas
brincadeiras o que lhes causam grande impressão na vida real, ab-reagindo a intensidade da reação e tornando-se donas da situação.
Para suportar esse afastamento materno por algum tempo, a criança já deve se perceber como um
outro diferente dela. Na forma de brincadeira ela se apodera desse afastamento, ressignificando a experiência. Mais do que isso, a criança usa da própria criatividade para preencher o tempo, aprendendo a lidar
com sua própria presença.
Mesmo como ser diferenciado, o bebê continua ocupando o que é descrito por Lacan como o papel de falo desejado, ou seja, algo que viria a satisfazer a falta do falo original da mãe. Isso é perturbado
quando a excitação genital começa a aparecer na criança, causando-lhe fantasias. Esse é o momento do
complexo de Édipo, descrito por Freud ([1924], 1976) como o fenômeno central do período sexual da
primeira infância, que terá função estruturante à existência e à sexualidade do individuo. Dessa forma,
segundo Barretta (2012, p. 161):
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Esse primeiro tempo do conflito edipiano se inicia não com uma relação dual, e não com o desejo
da criança pela mãe, mas com o desejo da criança de ser o objeto de desejo da mãe, o que leva à
identificação da criança com o falo imaginário da mãe, o que Lacan chama de narcisismo primário.

Esse narcisismo primário será interrompido quando um terceiro entra em cena, retirando da criança
a responsabilidade imaginária de preencher a falta da mãe, através da castração. De acordo com Souza
(2012, p.3) “[...] a castração tem o sentido de mostrar para a criança que ela é ‘não todo’, ou seja, não pode
completar a mãe, por isso, esta irá lançar seu desejo para outra coisa”. Essa castração será realizada pelo
pai ou por alguém que faça a figura paterna, introduzindo assim a metáfora do nome do pai. Metáfora pois
substitui o significante materno. Segundo Farias e Lima (2004, p. 22) “a metáfora paterna tem a função de
dividir o desejo materno, ou seja, fazer com que a criança não seja tudo para a mãe, fazendo-se necessário
à mãe encontrar o significante de seu desejo no corpo de um homem”.
Aqui, caso tudo tenha corrido bem, a criança passa da ordem imaginária para a simbólica, estando
inserida em uma cultura, como um ser faltante. Além disso, está lançado o desejo do Outro e o ideal do eu,
uma vez que não preenchendo a mãe, a criança se questiona o que é necessário para satisfazer esse Outro
demandante.

3. As Novas Mídias na Subjetividade

Ao que tudo indica somos influenciados pelo tipo de conteúdo que temos acesso e a forma que temos acesso a eles. Segundo Nicolaci-da-Costa (2002, p. 193) “algumas tecnologias também podem alterar
radicalmente nossos modos de ser (como pensamos, como percebemos e organizamos o mundo externo e
interno, como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos, como sentimos, etc.)”. Os gadgets disponibilizam um acesso imediato a qualquer tipo de conteúdo e interação, fazendo com que não fiquemos
restritos apenas a nosso ambiente físico e as pessoas presentes nele.
Da forma como é dado, tendo acesso a qualquer pessoa a qualquer instante, as relações presenciais
ficam afetadas, de modo que não é mais necessário interagir com quem está fisicamente conosco quando
se tem vontade de compartilhar alguma informação, pedir um conselho, ou indicar algum interesse em
comum. As opções de com quem interagir se tornaram mais amplas, não sendo incomum as pessoas que
estão literalmente ao nosso lado se sentirem preteridas. Isso se exponencia na relação entre pais e filhos,
uma vez que os primeiros perdem muito o controle sobre as interações dos filhos, que tem um mundo de
possibilidades em suas mãos.
Esse mal estar causado por mídias novas não é inédito e já se deu de várias formas, iniciando-se
inclusive com a própria televisão, como ilustra o trecho de Setzer (2014, item 3): “A televisão isola as pessoas por natureza. Se uma família está reunida vendo TV, cada membro está em seu estado de sonolência
(cf. item 1) e não há conversa pois ela atrapalha o som ouvido do aparelho”. Outra crítica surge quando
começa a se popularizar um número múltiplo de aparelhos pelas casas, como aponta Pinto (2005, p. 64):
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A presença de um segundo receptor de TV (e por vezes mais), sendo a via mais fácil para evitar
conflitos de preferencias ou simplesmente para ver televisão com mais comodidade, levou a
que a sala de estar (ou a cozinha) tenha deixado de ser, num número elevado de casos, o espaço de encontro e de interação, que o visionamento dos programas televisivos apesar de tudo
proporciona.

3.1 Mudanças Subjetivas

A queixa recorrente entre os visitantes digitais (pais), ou seja, pessoas que nasceram anteriormente
a difusão dos gadgets, geralmente, é a da falta da partilha de conteúdo e de convivência familiar em seus
domicílios, que supostamente estão sendo substituídas pela individualidade proporcionada pelos aparelhos. Em um tempo anterior, quando nas casas comumente havia apenas uma televisão para todo a família,
a reunião era em torno de uma só tela, portanto um só conteúdo, o que permitia debates direcionados.
Com os aparelhos móveis, mesmo reunidas no mesmo ambiente, cada pessoa tem acesso ao seu próprio
conteúdo de interesse.
Com a difusão do computador em um momento inicial, e depois dos celulares, tablets, Ipads e
outros aparelhos que permitem o acesso ao mundo online, entra em cena uma nova questão que contribui
para que as atenções se concentrem neles: além de toda a privacidade e maior interferência sobre o conteúdo consumido, o sujeito deixa de ser apenas um expectador (nos moldes anteriores do cinema/televisão) e
passa a interagir ativamente com os gadgets.

3.2 Do Sujeito/Espectador ao Sujeito/Assujeitado

No modelo de espectador concebido e estudado especialmente até a virada do século, ao assistir
à televisão ou especialmente no cinema, o sujeito se situava numa postura passiva ao receber as imagens
projetadas, como explica Fantini (2013, p. 5): “Sentados, com a motricidade quase suspensa, com investimento excessivo nas funções visuais e auditivas, emulamos nossa condição primeira de imobilidade como
bebês, excluídos da ação, restritos a assistir àquilo que quem nos cuida nos permite ver”. Por mais que o
telespectador dê um sentido pessoal àquilo que vê e crie suas próprias interpretações sobre o que virá a
seguir, ele não tem controle sobre o que será exibido, tendo que adequar-se à narrativa. A história já está
pronta quando ele tem acesso a ela.
Apesar de um maior envolvimento do sujeito, pois ele pode trocar de canal no momento em que
desejar, na televisão ele ainda se encontra no papel do telespectador assim como no cinema, no que diz
respeito à sua passividade perante o que é apresentado.
Os games, tanto os de console quanto os acessados por gadgets, possuem um caráter bem mais
interativo no sentido de o jogador personalizar como vai ser a experiência e seus rumos. Ao poder ter escolhas em tempo real sobre as narrativas, personagens e outros aspectos que compõem os games, o sujeito
se sente compondo a história de acordo com sua vontade. Além disso o fato de várias pessoas jogarem e
compartilharem suas experiências acaba criando uma espécie de comunidade, mesmo que virtual, que dá
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a sensação de pertencimento a seus membros. Dessa forma, eles se tornam sujeitos assujeitados, como
explica Fantini (2013, p. 7):

O conceito de assujeitamento surge de forma organizada na Análise do Discurso de linha francesa,
especialmente Pêcheux que retoma as ideias de Althusser, definido como um processo que consiste
em fazer com que o indivíduo tenha a impressão de que é senhor de sua própria vontade e seja
levado a ocupar seu lugar, identificando-se ideologicamente com grupos ou classes de uma determinada formação social.

Entretanto, essa noção de ser “senhor de sua própria vontade” é uma ilusão dada ao sujeito, uma
vez que mesmo que suas interações com a máquina mudem os rumos da história em tempo real, essa máquina já foi programada previamente. Isso quer dizer que o sujeito tem escolha, mas dentro das opções
dadas pelo jogo. Ele pode customizar seu personagem do jeito que desejar, mas não é possível fazê-lo executar ações que não tenham sido incluídas pela máquina em seu repertório. Ele pode determinar o caminho
que quer percorrer, mas se o jogo tiver colocado uma porta que não pode ser aberta, terá que recalcular a
rota a ser percorrida.
Assim como nos vídeo games, onde a pessoa tem diversas alternativas, porém estando essas dentro
de um espectro dado pelo programador do jogo, na internet a noção do internauta de ter total decisão sobre
os conteúdos que acessa também não é completamente real. Não estamos livres da influência dos algoritmos, que coletam informações sobre os interesses do usuário para posteriormente personalizar a rede.
Pariser (2012, p. 6) explica: “Agora, obtemos o resultado que o algoritmo do Google sugere ser melhor
para cada usuário específico – e outra pessoa poderá encontrar resultados completamente diferentes. Em
outras palavras, já não existe Google único”.
Através das páginas acessadas, buscas realizadas, compras feitas pelo usuário, os algoritmos identificam que tipo de informação pode interessar a cada pessoa, direcionando-a a conteúdos aos quais ele
provavelmente irá se engajar. Ainda segundo Pariser (p. 7): “Cada vez mais, o monitor do nosso computador é uma espécie de espelho que reflete nossos próprios interesses, baseando-se na análise de nossos
cliques feita por observadores algorítmicos”.

3.3 As novas mídias e o grande Outro

Em um primeiro momento deste trabalho, identificamos a mãe como o primeiro grande Outro, por
ser quem oferece significantes que constituirão o sujeito e o insere no sistema simbólico que é a linguagem. Para além disso, o Outro pode ser entendido também como campo social, ou seja um lugar que não
se identifica com o pequeno outro. Dunker (2016) define o grande Outro como “lugar simbólico de onde
eu recebo minha própria mensagem de maneira invertida”, ou seja, algo no qual o sujeito por um lado sabe
ter participação, mas não se reconhece totalmente. Ainda segundo Dunker: “eu me relaciono com aquilo
como um enigma, como algo que me representa mais além de mim mesmo”.
Desta forma, a linguagem e até a diferença sexual podem atuar como Outro no sentido de estarem
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em um principio de alteridade radical, ou seja, de serem algo para além de nós mesmos e para além do
pequeno outro, nosso semelhante. As novas mídias além de estarem nesse lugar de alteridade, também
possuem informações sobre nós, e nos dão mais elementos para nos identificarmos e nos constituirmos, de
forma que podemos pensar na hipótese de elas também atuarem como um “grande Outro”. Cito Ravasio
(2016, p. 156):

O Outro é o ‘tesouro dos significantes’, onde habita a verdade do sujeito, em que só é possível na
forma de um meio-dito, sendo um saber sobre o sujeito que inclui um não saber, marcando a impossibilidade de apreensão completa, marcada pelo engano, pelo equívoco.

A seguir, levanto algumas considerações.

4. Considerações Finais

Desde o início do trabalho chamo a atenção para uma possível nova forma de solidão, uma vez que
os gadgets geralmente são usados de forma individual, sendo corriqueiro ver pessoas de qualquer faixa
etária sozinhas, imersas em seus aparelhos. Da mesma forma, uma pessoa pode passar um final de semana
inteiro sozinha em sua casa, sem ter saído ou recebido nenhuma visita e mesmo assim ter conversado e
interagido o tempo todo com pessoas através de seus aparelhos eletrônicos. Estaria mesmo ela sozinha?
Os aparelhos eletrônicos vêm sendo usados pelos cuidadores para distrair e acalmar as crianças
desde a mais tenra idade. Porém, além de preencher tempos nos quais a criança não tem nenhuma atividade para realizar, os dispositivos eletrônicos podem também estar funcionando de forma a aplacar a angústia desses. Por exemplo, as pequenas ausências maternas podem passar desapercebidas quando a atenção
da criança está focada em um gadget.
São nessas pequenas ausências que o vazio pode aparecer e a criança começa a se perceber como
separado da mãe. Apenas se entendendo como um ser separado e inteiro é possível estar sozinho sem altos
níveis de angústia. Uma hipótese que levanto é a de que, mesmo que de alguma forma a criança consiga
se separar e se diferenciar da mãe, os aparelhos eletrônicos podem funcionar como “muletas”, de forma a
facilitar o processo. Desta forma, a criança conseguiria suportar a angustia de uma ausência da mãe, desde
que haja um gadget para auxiliá-la nisso.
De certa forma, as novas mídias estão sempre demandando nossa atenção. Seja por uma luz que
acende, um som ou uma vibração, os gadgets mostram quando uma atividade ocorre, nos notificando que
há algo novo a ser visto. Com a velocidade com a qual as informações aparecem e se atualizam, ficar por
um curto período de tempo longe das telas pode implicar na sensação de estar de fora da comunidade, uma
sensação de perda do laço social. Uma queixa recorrente entre pais é a dificuldade de trazer os filhos de
volta à realidade off-line, afastando-o dos aparelhos. Afinal, o que salta mais à atenção, um chamado da
mãe ou a notificação de uma tela?
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Além das demandas cotidianas, os pais geralmente também esperam que os filhos atendam a um
outro tipo de demanda, que é o inventário de características que foi idealizado e pensado para eles quando
nasceram ou estavam sendo gestados. Esse inventário vem de elementos inscritos na cultura e vão se replicando através das gerações. É ele uma das bases da constituição do ideal do Eu da criança, uma vez que
para a criança existe a ameaça de perder o amor dos pais caso não atenda a suas expectativas. Além dos
pais, outras instâncias atuam na formação desse ideal. Em Freud ([1914], 2010, p. 29):

Pois a incitação a formar o ideal do Eu, cuja tutela foi confiada à consciência moral, partiu da
influência crítica dos pais intermediada pela voz, aos quais se juntaram no curso do tempo os educadores, instrutores e, como uma hoste inumerável e indefinível, todas as demais pessoas do meio
(o próximo, a opinião pública).

Desta forma, podemos pensar que uma criança, hoje, e como nunca, desde pequena é exposta aos
meios de comunicação e especialmente às novas mídias. O meio digital também nos apresenta demandas,
do tipo estarmos sempre engajados e a par do que está acontecendo para não perdermos informações,
sejam essas um vídeo novo ou uma nova missão em algum jogo. Além disso, pode ser que o conteúdo do
que está sendo acessado pelas crianças, que é um ponto passível de estudos, influencie de algum modo na
construção do ideal do eu.
Isso poderia reforçar a ideia levantada anteriormente de as novas mídias estarem desempenhando
o lugar do Outro, uma vez que oferece os elementos para a constituição do sujeito e apresenta demandas
as quais se busca atender. Isso de forma alguma altera a importância da mãe desse lugar, mas talvez seja
algo que se some a ela, uma vez que o papel do Outro pode ser desempenhado por mais de uma instância.
Essas hipóteses não vêm acompanhadas de juízo de valor, afinal não sabemos se essas interferências viriam no sentido de atrapalhar os processos ou apenas ser uma forma alternativa de vivencia-los. Isso
possivelmente só poderá ser observado depois de já ter ocorrido, ou seja, quando as crianças que estão
passando por isso se tornarem adultas e chegarem a clínica. Por enquanto, o que chega é a queixa dos pais
que se sentem preteridos pelos aparelhos eletrônicos. O que parece estar acontecendo é que a angústia
anteriormente sentida pelos filhos na ausência dos pais pode estar sendo diminuída pelo uso de gadgets e
dessa forma se volta para os próprios pais, se transformando em uma espécie de angústia da ausência do
filho.
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Resumo:

Este artigo busca analisar o trabalho realizado com adolescentes do nono ano do ensino fundamental de
uma escola pública na periferia da cidade de Divinópolis – MG, em 2018. Após a análise de fotos icônicas da juventude brasileira nos anos 1960, os/as estudantes foram convidados/as a produzirem uma foto
que representasse a realidade da juventude e adolescência no momento atual. Como resultado, temos 22
fotografias produzidas através dos aparelhos celulares dos próprios meninos e meninas. Ao analisar o conjunto dessas fotografias, ressalta-se: a onipresença do aparelho celular no cotidiano dos/as adolescentes; a
dicotomia lazer/trabalho e estudo/ludicidade apresentados como elementos necessariamente dissociados;
uma autoimagem negativa. O estudo que se faz a partir deste trabalho tem como principais referências bibliográficas os textos de Cristina Ponte e de Bialer & Voltolini, publicados em Juventude e Cultura Digital
(LIMA et al. Orgs., 2017) que discutem a estreita relação da juventude e da adolescência com a cultura
digital e o trabalho de Walter E. Ude Marques, publicado em Direitos das Crianças e dos Adolescentes
(VIEIRA, FERREIRA, ANDRÉ Orgs., 2017), discutindo a negação do lazer nos processos educacionais
no mundo ocidental. Questiona-se, a partir desta análise, a relação que professores e professoras têm com
a cultura digital e em que medida a negação e ou desconhecimento deste universo contribui para que adolescentes construam uma imagem negativa acerca de si mesmos, além das consequências que a primazia
do trabalho e a negação do lúdico nos processos educacionais trazem para meninos e meninas em processo
de formação identitária.

Palavras-chave: adolescência; identidade; cultura digital; educação.

Introdução

Sabe-se que a adolescência é um período importante na vida dos seres humanos no que diz respeito à
formação identitária. Sabe-se também que o espaço escolar, considerando o fato de que grande parte dos
meninos e meninas o frequenta e nele passa algumas horas de seus dias, considerando também o fato de
que no espaço escolar adolescentes têm a oportunidade de construir relações sociais para além do âmbito
familiar, desempenha um importante papel no processo de construção identitárias dos/as adolescentes.
Sabe-se, ainda, que os processos escolares podem contribuir positiva e ou negativamente com o processo
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de construção identitária de meninos e meninas, bem como pode contribuir ou não para a construção da
autonomia, da autoestima e para a emancipação dos sujeitos.
Este texto tem como objetivo analisar uma experiência com adolescentes do último ano do ensino fundamental numa escola pública de um bairro periférico da cidade de Divinópolis MG, num contexto marcado
pela violência e exclusão social. Para isso, discute-se, incialmente, os conceitos adolescência e identidade,
ancorando-se em Dias (2000), para, então, apresentar o trabalho realizado. A análise que se faz tem como
principais referências teóricas Marques (2017) e Bialer & Voltolini (2017).

Exclusão social, violência e processos de construção identitária

Considerando violência como forma de poder que se exerce sobre a outra pessoa prejudicando seu processo identificatório e de autoafirmação, bem como “todo ato, praticado de forma consciente ou inconsciente,
que fere, magoa, constrange ou causa dano a qualquer membro da espécie humana” (FANTE, 2005, p.
157), ainda, como todo e qualquer ato que fere ou nega a dignidade humana, afirma-se que a exclusão
social é geradora de violência. Sujeitos continuamente violentados tendem a reagir violentamente. Nesse
sentido, a exclusão social é geradora de violências nas suas mais diversas formas. Em se tratando do sujeito adolescente, é possível afirmar, com Erikson (1998), que os ambientes sociais que não lhe oferecem
alternativas para a construção de uma identidade marcada pela criatividade, pela valorização de seus saberes e suas potencialidades, ocasionam estagnação e geram agressões como reações à exclusão.
Embora seja necessário afirmar que o processo de construção de identidade é constante e passível de
reconstruções ao longo de toda a vida humana, há que se reconhecer a adolescência como um momento
importante na vida do indivíduo na formação identitária. Ainda que seja necessário referir-se a identidades, uma vez que cada um e cada uma carrega consigo diferentes características pessoais contraditórias e
assume diferentes papéis em diferentes contextos sociais, a identidade é aqui tomada como o conjunto de
características pessoais que se carrega ao longo da história e pela unidade que se pode perceber entre os
diferentes papéis que esse sujeito assume na vida. Em suma, aquilo que faz com o que o indivíduo seja ele/
ela mesmo/a e não outro/a, ou, noutras palavras,

O conhecimento por parte de cada indivíduo da condição de ser uma unidade pessoal ou entidade
separada e distinga dos outros, permitindo-lhe reconhecer-se o mesmo a cada instante de sua evolução ontológica e correspondendo, no plano social, à resultante de todas as identificações prévias
feitas até o momento considerado (OSÓRIO, 1992, p. 15).

Se identidades e violências precisam ser definidas no plural, o mesmo vale para adolescências, uma vez
que são muitas as adolescências e os/as adolescentes. Mas, em geral, o conceito refere-se ao período da
vida compreendido entre a puberdade e o desenvolvimento completo do corpo humano. São muitas as
variações quanto à definição do início/término da adolescência, como também são diversas as formas de
se relacionar com os/as adolescentes. Dayrell afirma que “essa diversidade se concretiza com base nas
condições sociais (classes sociais), culturais (etnias, identidades religiosas, valores) e de gênero, e também
das regiões geográficas, dentre outros aspectos” (2003, p. 4).
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Uma das referências importantes para se compreender a adolescência no campo da cognição é a teoria
piagetiana, que afirma ser este um período em que o pensamento adquire mobilidade, desenvolve-se a capacidade de abstração e o descentramento da realidade concreta, trazendo a possibilidade de análise de diferentes pontos de vista e a construção de posicionamentos diante da realidade. Habermas (1987), embora
incorpore a teoria piagetiana e não negue a relação entre adolescência e o desenvolvimento dos processos
biopsíquicos, vincula os processos de formação identitária aos condicionamentos culturais e sociais. Dias
(2000) ressalta a importância desta etapa da vida humana como o momento em que o/a adolescente distancia-se das referências paterna/materna e busca referenciar-se nos grupos de amigos, vitais para o processo
de autoafirmação dos meninos e meninas.
Se referências paternas/maternas positivas, se cenas primárias amorosas contribuem para que o/a adolescente navegue com mais tranquilidade pelo mar revolto da puberdade, a escola, enquanto espaço de
possibilidades de interações sociais desenvolverá um importante papel na vida dos meninos e meninas
que a frequentam. Relações escolares baseadas em processos de reconhecimento mútuo favorecerão a
construção de uma identidade autônoma e socialmente integrada. Ao mesmo tempo, relações escolares excludentes contribuirão para a construção de uma identidade violenta. O reconhecimento num determinado
espaço sociocultural gera autoconfiança, promove a autoestima. Da mesma forma, o não-reconhecimento
promoverá o desrespeito à outra pessoa e violências nas suas mais diversas formas.
A dissertação de mestrado de Dias (2000) e o artigo de Maria Augusta Salin Gonçalves (2003), Adolescência: práticas educativas e interação social construtiva, têm como base a realização de uma investigação
em uma escola pública de um bairro periférico. O contexto social vivenciado pelos/as adolescentes em
muito se assemelha à realidade dos meninos e meninas com os quais foi realizado o trabalho que aqui será
relatado: desemprego, pobreza, drogadição, ausência de perspectivas quanto ao trabalho e quanto à continuidade dos estudos. Excluídos e excluídas do consumo, do acesso aos direitos básicos como saúde, lazer
e educação de qualidade, do exercício da cidadania, os/as adolescentes não vislumbram possibilidades de
construção de relações democráticas, baseadas na solidariedade e no respeito mútuo. Os trabalhos desenvolvidos pelos autores mostram como o espaço escolar que, num horizonte utópico, poderia constituir-se
como espaço de construção de relações humanas solidárias, torna-se um potencializador das violências. O
não-reconhecimento, as violências cotidianas a que são submetidos e submetidas os meninos e meninas
dentro e fora da escola conduzem à reprodução das violências, inclusive como forma de defesa diante de
uma sociedade que nega às classes populares a dignidade inerente à pessoa humana.
Durante a pesquisa, foram ouvidos diversos/as adolescentes e os trabalhos relatam a manifestação de
muitos meninos e meninas que explicitam a dor pelo não-reconhecimento e pela exclusão no cotidiano
escolar, bem como a gratidão pelos atos de reconhecimento. Não se trata, obviamente, de desconsiderar as
dificuldades vivenciadas pelos e pelas educadores/as, tais como os problemas relacionados à infraestrutura
dos espaços escolares, os currículos fragmentados, a burocracia dos processos de ensino e aprendizagem e
tantos outros, mas trata-se de afirmar que não é possível atribuir todas as mazelas dos processos educativos
às questões extramuros escolares. O horizonte utópico aqui já mencionado – o espaço escolar como espaço
de relações afetivas e solidárias, de uma identidade autônoma, de valorização da autoestima – precisa ser
perseguido cotidianamente por aqueles e aquelas que acreditam nestes princípios. Mais ainda, por todos
e todas que acreditam que o humano não é, que a realidade não está dada. Ao contrário, estamos sendo, a
realidade, o amanhã está por se construir. E, assim, precisamos definir o nosso posicionamento diante dos
enfrentamentos entre as forças que promovem a exclusão e as forças que promovem a inclusão, a solidariedade, o afeto.
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O que nos revelam os autorretratos dos/as adolescentes

O trabalho que este texto busca analisar foi realizado com adolescentes do nono ano do ensino fundamental de uma escola pública na periferia da cidade de Divinópolis – MG, em 2018. O professor de História,
ao estudar os anos 1960, propôs a análise de fotos icônicas da juventude brasileira naquele período. Após
a análise dessas fotos, os/as estudantes foram convidados/as a produzirem uma foto que representasse a
realidade da juventude e adolescência na contemporaneidade, buscando, nestas fotos, se autorretratarem.
Como resultado, temos 22 fotografias produzidas através de aparelhos celulares dos próprios meninos e
meninas. Em sala de aula, cada adolescente apresentou à turma a sua fotografia, atribuiu-lhe um título e
explicou os motivos que levaram à produção daquele autorretrato. No debate (mediado pelo professor)
sobre as diversas fotografias, meninos e meninas conversaram sobre a adolescência, sobre seus sonhos
e a realidade cotidiana. Ao analisar o conjunto dessas fotografias, ressalta-se a onipresença do aparelho
celular no cotidiano dos/as meninos/as, a dicotomia lazer/trabalho e estudo/ludicidade apresentados como
elementos necessariamente dissociados e uma autoimagem negativa. São apresentadas aqui três dessas
fotografias, mantendo o anonimato de seus autores e autoras.
A Figura 01, produzida por F.C.M, 14 anos de idade, denota a relação dos/as adolescentes com a tecnologia, mais especificamente, com os aparelhos celulares. A imagem mostra o aparelho celular nas mãos da
adolescente e os punhos amarrados pelo fio do carregador. O título dado à fotografia revela uma imagem
negativa dessa relação que, acredita-se, é construída ou reforçada pela instituição escolar que proíbe o uso
de celulares e, muito raramente, consegue inseri-los nas atividades pedagógicas.

FIG. 01 – Presos à tecnologia

Bialer & Voltolini, em artigo publicado em Juventude e cultural digital: diálogos interdisciplinares (LIMA
et al., 2017), discutem a importância da tecnologia nos processos de formação identitária da juventude e
da adolescência. Ao mesmo tempo em que o acesso às redes sociais pode representar perigo, dependência
e uma série de outros problemas, há que se afirmar também as potencialidades deste acesso, seja para a
formação identitária do indivíduo, seja, inclusive, para sua formação escolar. O que não se pode é negar
que meninos e meninas estão cada vez mais conectados/as e os autores evidenciam esta afirmativa apresentando dados de diversas pesquisas empíricas realizadas nos últimos anos.
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Ao apresentar o seu “autorretrato”, F.C.M. revela uma imagem negativa generalizada da adolescência, que
não quer fazer nada além de “ficar no celular”, incluindo-se neste universo. O que questionamos aqui é o
papel da escola na construção desta imagem negativa da adolescência. Neste sentido, pesam as dificuldades de educadores e educadoras de interagir com a tecnologia e inseri-la no trabalho docente e discente,
bem como a ausência de empatia e o não-reconhecimento da realidade da adolescência.

FIG. 02 – Trabalho pra quê?

FIG. 03 – Eu e os livros

A Figura 02, produzida por W.A.F., 15 anos de idade, mostra o autor da fotografia interrompendo uma tarefa doméstica para verificar algo no seu aparelho celular. O título dado à fotografia foi “Trabalho pra quê?”.
Ao apresentar o seu autorretrato, W.A.F., tal como a adolescente autora da foto anteriormente analisada,
reafirmou o conceito negativo acerca da adolescência. Segundo seu posicionamento, os/as adolescentes
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não se comprometem com coisa alguma, não querem estudar, não querem trabalhar. Ao ser questionado
acerca de sua realidade (estava, então, estudando, terminando o ensino fundamental, e era responsável
pelas tarefas domésticas, uma vez que a mãe, com quem morava, precisava sair cedo para trabalhar e só
voltava à noite), W.A.F. titubeou diante das evidências que negavam a imagem construída por ele mesmo
acerca da adolescência, mas afirmou que “todo mundo pensa assim de nós”.
Walter Ernesto Ude Marques, em artigo publicado em Direitos das Crianças e dos Adolescentes (In: VIEIRA, FERREIRA, ANDRÉ Orgs., 2017), discute a negação do lazer nos processos educacionais no mundo
ocidental e a dicotomia entre trabalho e ludicidade. De acordo com o autor, os princípios cartesianos que
regem o sistema escolar e demais instituições que trabalham com a infância e a adolescência conferem
ao lúdico, ao prazer, à alegria um status negativo e ao trabalho – que não é, por princípio, prazeroso – um
status positivo.
A Figura 03, imagem produzida por B.A.M., 14 anos, por ele intitulada “Eu e os livros”, nos traz os
mesmos questionamentos que o autorretrato anteriormente analisado. Aqui, é interessante perceber que o
adolescente está checando seu aparelho celular enquanto o material escolar está jogado ao chão e, mais
ainda, sob um dos pés do adolescente.
De acordo com Marques (2017), a cultura ocidental é marcada pelo culto ao trabalho e a negação ao lazer.
A produção e acúmulo de riquezas através do trabalho é condição para a felicidade e distingue os “homens
bons” dos que estão à margem da sociedade1 - uma felicidade que se funda numa lógica racionalista e
individualista e nega o afeto, a alegria, a diversidade.
Sabemos, no entanto, que esta lógica produziu massacres que devastaram a natureza e também os povos
considerados inferiores no processo de colonização europeia. Afirma o autor que

a epistemologia colonial criou mundo antagônicos e gerou processos políticos que fomentaram
dominação cultural e econômica como se observa no capitalismo globalizado (...) Essas ponderações nos provocam a pensar como o trabalho e o lazer são concebidos dentro dessa perspectiva
dicotômica que, além de criar hierarquias entre essas duas dimensões, produziu uma visão mercadológica acerca dessas atividades, aprisionando-as num ciclo perverso – produtivista/consumista.
(MARQUES, 2017, p. 33).

Uma epistemologia que nega o lazer, que nega a festa e o afeto, que nega o lúdico impera nos espaços
escolares. E os/as adolescentes são confrontados cotidianamente com esta lógica que considera inferior os
seus hábitos, os seus anseios. A brincadeira, o jogo, as relações de camaradagem que tanto podem contribuir para a construção de relações humanas baseadas na solidariedade e no afeto, no compromisso com o
outro, são percebidos como fatores que atrapalham o desenvolvimento dos estudos e do trabalho.
Embora esta lógica esteja presente também nas escolas frequentadas por adolescentes das classes média e
alta, há que se afirmar o quanto ela se torna mais perversa nas escolas frequentadas pelos/as adolescentes
das classes populares, uma vez que os/as mesmos/as não têm acesso aos clubes, quadras de esporte, via-

1
A expressão “homens bons” ou “boa sociedade”, que definiam aqueles que poderiam exercer cargos públicos
no período imperial brasileiro, nos remetem, no momento atual, ao conceito “cidadãos de bem”. Ao afirmar como sendo
“bons” aqueles que têm acesso à propriedade e ou aos bens de consumo, define-se como maus aqueles que não têm acesso
a esses mesmos bens.
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gens e outras opções de lazer. Além disso, dificilmente conseguem perceber, nos processos de escolarização, a valorização de suas próprias histórias e de suas subjetividades.

Considerações finais

À guisa de conclusão, retoma-se o título deste trabalho: Narciso nem sempre admira o espelho. O senso
comum afirma serem os/as adolescentes narcisistas sem, no entanto, discutir os processos societários
que incentivam o narcisismo não apenas entre adolescentes, mas também entre as pessoas adultas. O
que podemos perceber, no entanto, na análise das fotografias produzidas pelos/as adolescentes é uma
autoimagem negativa. Nesse sentido, questiona-se a imagem construída socialmente acerca dos e das
adolescentes.
Obviamente, este trabalho nos permite generalizações. Trata-se de um estudo exploratório, restrito a um
pequeno grupo de adolescentes e realizado em sala de aula, sob a mediação do professor. O que se busca é
contribuir com o diálogo acerca da adolescência, das relações escolares e das possibilidades que a cultura
digital apresenta ao trabalho docente no sentido de promover o diálogo entre e com os/as adolescentes.
A construção de espaços de diálogo nos processos de escolarização é, sem dúvida, fundamental para que
se estabeleçam relações de respeito e reconhecimento mútuo. Negar a realidade dos/as adolescentes – e
conectividade às redes sociais, a estreita relação com os aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos é parte integrante dessa realidade – com certeza não contribuirá para que estabeleçam condições para
o diálogo.
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Resumo:

A escola é um local que tem como característica o conflito, o qual, se não devidamente tratado, pode ser
expresso em atos de violência. Enquanto uma extensão de nossa cultura, o ambiente virtual sofre com a
migração da violência antes ocorrida em meios físicos, o que gera um temor em educadores, em especial
com o surgimento de jogos e desafios como “Momo” e “Baleia azul” entre crianças e adolescentes. O receio é fruto de fatores como anonimato, dificuldade em monitorar as atividades dos alunos on-line, sendo
a própria ideia de uma grande vigilância questionável, bem como a sensação de perda de controle sobre
os conteúdos acessados e pouca familiaridade com as ferramentas da internet. É importante destacar que o
meio virtual não necessariamente cria os problemas, apenas os dissemina de maneira mais ampla, portanto, as soluções não devem ser puramente digitais, mas também considerar aspectos off-line. Este trabalho
tem por objetivo juntar informações acerca de formas para enfrentar tais desafios, com a identificação ainda inicial de casos bullying e ciberbullying, prevenção geral entre alunos por meio do desenvolvimento de
habilidades pessoais como o senso de responsabilidade, e resolução de conflitos de formas não violentas
através de métodos consensuais, observando que os casos mais graves de violência ultrapassam o âmbito
de resolução da escola.

Palavras-chave: Bullying; ciberbullying; resolução de conflitos; violência.

Introdução

A escola é um dos primeiros espaços de socialização fora da família, e para além do ensino de
conteúdos, à essa foi atribuída responsabilidades na promoção do pleno desenvolvimento da pessoa e preparo para o exercício da cidadania, conforme o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,
1990). E enquanto um local de convívio entre os diferentes, a escola é sujeita a ocorrência de conflitos, os
quais se não devidamente geridos podem acarretar em episódios de violência.
Uma forma de violência escolar em específico tem ganhado notoriedade nas discussões, que é o
bullying. No entanto, a manifestação dessa violência nem sempre é expressa, a que impossibilita a identificação e intervenção dos atores escolares. Nesse sentido, as tecnologias de comunicação são um desafio
no acompanhamento da atividades on-line de crianças e adolescentes, tanto pela disseminação do bullying
por esses meios, como o temor de exposição a outros riscos, como materiais inadequados, criminosos vir-
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tuais, e jogos ou desafios como Momo e Baleia Azul.
Há que se discutir também a relação entre a mídia e o controle exercido pelos adultos sobre crianças, e como a tentativa de proteção se baseia em temores por vezes exacerbados devido a uma má apresentação à temática. Além de tal exercício de poder que servir ao propósito de afastamento dos jovens do
problema, e por conseguinte de sua resolução, sendo essa sempre intermediada por um responsável.
A proposta em questão é trazer os diretamente envolvidos ao centro das discussões e atos para
tratamento dos casos de conflito, violência e bullying ocorridos principalmente na escola ou entre atores
da mesma. Para tal, indica-se o uso de técnicas de resolução de conflitos que valorizam o exercício da
autonomia, bem como uma atuação preventiva quanto a violência. Ademais, promover a orientação de
professores, diretores e outros envolvidos no ambiente sobre como lidar com as ameaças virtuais.
Além de pesquisa bibliográfica, foram observadas as opiniões de professores e alunos participantes
do projeto de extensão “Capacitações em práticas de mediação: fomentando uma cultura de diálogo no
ambiente escolar”, realizado em uma escola pública de Governador Valadares pelo departamento de Direito da UFJF/GV, e coordenado pela professora Nathane Fernandes da Silva, e no qual a autora atua como
bolsista. Foi respeitado sigilo as manifestações de todos os envolvidos.

Escola, Conflito e Violência

As escolas são espaços compartilhados, logo pressupõe o convívio com diferenças, e portanto
o conflito. Contudo há uma imagem idealizada da educação que desconsidera o conflito como parte integrante e necessária do processo educativo, atribuindo-lhe um caráter negativo. Porém, a ausência de
conflitos implica na eliminação das singularidades, ou supressão das mesmas, sendo o primeiro caso
uma utopia, e o segundo ineficaz uma vez que esses persistem, e sua negação gera ainda mais tensão no
ambiente de convívio.
Segundo Morton Deutsch (1973), os conflitos são naturais às relações humanas, e ocorrem no encontro de atividades aparentemente incompatíveis, não necessariamente envolvendo competição, e originadas em uma pessoa, coletividade ou nação. Deutsch segue afirmando o caráter construtivo do conflito,
pois previne estagnações uma vez que só pensa em uma solução quando manifestado o problema, auxilia
na revitalização de normas existentes bem como o surgimento de novas, fomenta a coesão e fortalece a
estrutura de grupos.
No entanto, se mal gerido o conflito tem potencial para se tornar destrutivo, o qual se caracteriza
pela tendência à expansão, intensificação, e maior probabilidade de não serem resolvidos, num processo
semelhante a um espiral, em que o conflito se agrava num círculo vicioso de ação e reação (DEUTSCH,
1973) , o que pode desencadear em episódios de violência.
É importante salientar que nem toda violência ocorrida em ambiente escolar configura bullying,
para tal é necessário várias ações repetidas contra um mesmo alvo por um período de tempo, essas sejam
imotivadas e que haja um desequilíbrio de poder entre vítima e agressor (CALHAU, 2019).
Quanto às formas de violência, essas podem ser física, moral ou até mesmo por um isolamento do
alvo diante do grupo, sendos as últimas de difícil percepção por parte dos servidores escolares, e ocorren-
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do dentro ou fora da escola, entre alunos. Calhau destaca também a falta de empatia entre os envolvidos,
de modo que o agressor pode ter dificuldades para entender que está sendo agressivo, ou acreditar que a
vítima de algum modo mereça uma punição.

Tecnologia e Controle

A internet revolucionou o modo de comunicação, ampliando em muito a capacidade de difusão e
rapidez no compartilhamento de informações. Mas como qualquer ferramenta, pode ser utilizada para fins
negativos como a depreciação de sujeitos. O ciberbullying nada mais é que o bullying via meio eletrônico,
com a diferença de abarcar, para além de agressões originadas em conflitos escolares, situações sociais
diversas principalmente por conta do maior poder de disseminação da internet (CALHAU, 2019).
O ciberbullying pode se configurar com desde assédio e exposição na internet, como acesso a materiais inadequados, difamação, exclusão entre outro meios de atingir a vítima. O agressores são encorajados por uma sensação de ocultação promovido meio virtual, em alguns casos recorrendo ao uso de perfis
falsos ou outras ferramentas que garantam, pelo menos a princípio, o anonimato.
Calhau (2019) traz ainda o entendimento doutrinário Luciene Tognetta que defende não ser necessário atos repetidos para configuração do ciberbullying pela capacidade de multiplicação de conteúdos
na internet. Basta uma postagem original para que essa seja intensamente replicada e atinja um grande
número de pessoas.
Outros temores relacionados à internet são a disseminação e ou acesso à pornografia, violência, pedofilia, jogos e desafios como o da baleia azul, o qual acredita-se estar relacionado com casos de mutilação
e suicídio; e o momo, uma lenda urbana ligada a práticas perigosas e esquemas de extorsão. até mesmo
práticas mais inocentes são perigosas, como o desafio do desodorante, proposto por youtubers e que levou
à morte de uma criança, entre outros.
A tecnologia por si só já gera temor nos adultos, especialmente entre aqueles que têm pouca ou
nenhuma familiaridade com as ferramentas da internet, pois elas representam o desconhecido, como também um escape do monitoramento dos adultos. Uma abordagem exacerbada dos riscos da internet, ou até
sua notícia de modo sensacionalista pela mídia não implica em maior proteção às crianças. Muito pelo
contrário, é uma forma de divulgar aquilo contra o qual se pretende proteger, como exemplo, o aumento
de 1000% de nas buscas pelo jogo baleia azul no Google após notícia pela imprensa (SAFERNET, 2017).
E o temor exacerbado pela mídia coloca o ambiente virtual como grande perigo a ser combatido,
o que não se efetiva de fato, pois a maioria da violações a direitos de crianças e adolescentes ocorrem por
aqueles que deveriam protegê-las. Segundo dados de 2014, com base no disque-denúncia mantido pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 65% das violações a direitos ocorrem pelo
grupo familiar, e em 72% dos casos na casa da vítima ou do agressor (CHILDHOOD BRASIL, 2015).
Além de ineficaz, proteger as crianças de riscos virtuais pelo afastamento ou intensa vigilância é
eticamente questionável. Primeiro, porque a simples restrição iria provocar a curiosidade das crianças
e adolescentes, que procuram meios para burlar proibições. Segundo, por uma incapacidade técnica da
escola acompanhar o comportamento on-line de todos alunos. E terceiro, por um respeito à privacidade
da criança, e dificuldade em se estabelecer um limite claro para interferência de um adulto no espaço de
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autonomia individual.
David Buckingham (2000) é crítico com a forma de proteção conferida às crianças, a própria definição de infância se dá por sua exclusão do que é considerado adulto. Tal segregação é uma forma de exercício de poder dos adultos para ganhar controle sobre as representações da infância, uma vez que essas
possuem forte apelo político. As crianças são colocadas como o futuro a ser protegido, mas sempre pelo
intermédio de um responsável, o qual sabe o que o é melhor para ela. Sobre as mídias Buckingham afirma:

A tentativa de proteger as crianças restringindo o acesso às mídias está destinada ao fracasso. Ao
contrário, precisamos agora prestar muito mais atenção em como preparar as crianças para lidar
com essas experiências; e, ao fazê-lo, temos de parar de defini-las simplesmente em termos do que
lhes falta. (BUCKINGHAM, 2000, p. 17).

O autor também levanta a contradição à respeito do modo como instituições encaram a educação
das crianças e adolescentes. Por um lado essa proteção sufocante que as afasta de tudo considerado inadequado, e por outro uma exigência de maturidade que convoca as crianças a crescerem, sem contudo dar
oportunidade para que o façam.

Crianças e Adolescentes no Centro do Problema

É típico da cultura ocidental um sistema de sempre recorrer à uma autoridade para resolução de
um problema, para que essa defina certo e errado, o perdedor e o vencedor da discussão. Contudo, tal
lógica não abarca a complexidade das discussões e esse posicionamento adversarial acirra ainda mais os
conflitos já existentes, com tendência a agravar a disputa e afetar negativamente o relacionamento entre
os envolvidos.
De igual modo, na escola sempre que há uma situação de conflito a questão é resolvida por uma
autoridade, seja professor ou diretor, contudo a esta autoridade o conflito já chega instalado, e não possui
tempo para averiguar a situação ou pensar na melhor solução ao problema, uma vez que já está atarefado
com outras funções, como passar conteúdo aos demais alunos, ir para outra sala pois o horário naquela
turma já chegou ao fim, ou manter a sala quieta. Em tal situação frequentemente irá se recorrer a uma decisão arbitrária, de repreensão, que não atende às necessidades das partes.
Fora que conhecer previamente os alunos envolvidos torna capacidade de decisão viciada, e possivelmente injusta, no sentido de analisar os envolvidos e não a situação. Além do mais, a violência contra
os alunos se encontra institucionalizada, tida como legítima quando para manter a ordem, e calar ou excluir o alunos que questionam o poder vigente. A violência também pode ser exercida pelo professor ou
outro responsável por trabalhar as situações de violência ou conflito, tal situação se dá ao etiquetar alunos
como “problemáticos”, “vândalos”, ou “sem solução” (RECAJ/UFMG, 2014).
Uma alternativa a essa estrutura que fomenta o conflito, e portanto a violência, é a implantação da
cultura do diálogo, com desenvolvimento da autonomia, e espaço para expressão das crianças e adolescen-
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tes. Para tal, recomenda-se o uso da mediação, método consensual de resolução de conflitos que facilita a
comunicação e visa restabelecer a relação entre os envolvidos, além de promover a autonomia das partes
para tomada de decisões, bem como a auto responsabilização como parte do conflito.
Ana Maria Costa e Silva (2011) afirma que cultura da mediação também pode ser usada em caráter preventivo, com inclusão nos conteúdos curriculares de disciplinas voltadas à formação de valores e
capacidade crítica dos alunos. Além de estratégias de aprendizagem que desenvolvam capacidades comunicativas e de cooperação. O chamamento da comunidade para participação da vida escolar, uma vez que
nela refletem questões e problemáticas externas como problemas familiares ou sociais.
Recomenda-se também o uso de técnicas que possibilitem uma melhor comunicação e expressão
das crianças, adolescentes e demais envolvidos. Principalmente a técnica de comunicação não violenta de
Marshall B. Rosenberg (2006) que objetiva o desenvolvimento das relações interpessoais, com observação do fato, expressão dos sentimentos acerca desse, exposição das necessidades individuais, e possibilidade de realização de um pedido, de forma que a comunicação seja clara, sincera e promova a empatia
entre os interlocutores, sendo a falta de empatia levantada por Calhau (2019) como grande problema
relativo ao bullying.
No que se refere às ameaças virtuais, é necessário educação quanto ao uso da internet, nesse sentido há muitos materiais bons disponíveis, como as orientações da Safernet, entre outras instituições que
trabalham para uma internet segura. Além trabalhar questões relativas à ética e legalidade, como as práticas que configuram crimes digitais.
Ademais, orientar os atores escolares sobre como acionar a rede de proteção nos casos mais graves, em que a atuação da escola é insuficiente, ou verificada situação de vulnerabilidade, sendo necessário
atendimento de pedagogos, psicólogos, bem como o apoio do serviço social.

Considerações finais:

Como constatado acima , para uma gestão democrática e combate à violência faz-se necessário que
os atores escolares, inclusive alunos, aprendam a lidar com o conflitos, bem como trabalhar nos fatores em
que estes se originam. De mesmo modo, no que refere à violência ou bullying, saindo de uma lógica de
aplicar punições e chamando os responsáveis ao centro da discussão. Em um espaço aberto ao diálogo em
que os envolvidos tenham liberdade de se expressar, descobrir a origem do problema e pensar em soluções
possíveis, bem como praticar o colocar-se no lugar do outro.
Quanto às tentativas de proteger as crianças e adolescentes dos perigos virtuais, o seu afastamento
da questão discutida é pouco eficaz pois se faz necessário contato e participação efetiva de modo a preparar as crianças, de acordo com sua capacidade, para lidar com as situações adversas, ou chegaram à fase
adulta sem base mas com a responsabilidade para fazê-lo.
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Resumo:

As interrogações que motivaram essa pesquisa partiram da compreensão de que os recortes geracionais
têm instituído às ciências humanas e sociais novas questões. Na nossa sociedade, são os jovens que colocam aos pais o problema de como fazer e de que forma fazer uso das TIC. A introdução no mundo virtual,
e seu uso, tem sido um dos novos discursos que os jovens têm trazido para a família. Isso tem provocado
alteração nas relações entre pais e filhos. Esta pesquisa tem como objetivo geral gerar, sistematizar e
analisar dados que explicitem como as relações entre pais e filhos jovens passam a ser mediadas pelos
usos que ambos os grupos fazem das TIC. Realizamos um estudo qualitativo a partir da análise dos dados
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quantitativos do TIC Kids Online Brasil e de entrevistas semiestruturadas com pais e filhos jovens de Belo
Horizonte - MG. A pesquisa TIC Kids Online Brasil objetiva mapear possíveis riscos e oportunidades
on-line, bem como delinear práticas de mediação de pais relativas ao uso da internet. As TIC parecem
reforçar a diluição nas barreiras geracionais já existentes e, em muitas famílias, a introdução no mundo
virtual, e seu uso, tem sido um dos novos discursos que os adolescentes têm trazido para o âmbito familiar,
apresentando este mundo aos pais e lhes ensinando como circular por ele. Tais apontamentos demonstram
que a virtualidade tem produzido novos discursos na família, interferindo nas relações parento-filiais e
alterando as barreiras geracionais.

Palavras-chave: Gerações; família; tecnologias da informação e comunicação.

Introdução

A partir do advento da internet e, por conseguinte, das tecnologias de informação e comunicação
(TIC) vimos assistindo uma série de mudanças em nossas vidas cotidianas, que nos têm trazido inúmeros
desafios para sua compreensão. Desse modo, não é exagero afirmar que o que estamos vivendo não é
apenas uma evolução de uma situação já dada, mas efetivamente uma revolução em nossas vidas. Revolução esta que ocasiona múltiplas experiências e traz consigo uma nova dimensão de mundo, alterando as
relações interpessoais e interferindo diretamente na vida cotidiana das pessoas. Dentre os novos espaços
de vivências e relacionamentos que a virtualidade promoveu, um que tem se mostrado necessário de ser
radiografado é o das relações parento-filiais, foco deste artigo.
O campo da família tem merecido a atenção de muitos estudiosos e pesquisadores devido às transformações que ele tem passado nas últimas décadas. Assistimos a uma série de mudanças na formatação
das famílias, no seu funcionamento e na concepção que temos delas. Essas mudanças foram ocorrendo antes do advento da internet, porém, a partir dele, outras modificações foram e estão acontecendo no interior
das famílias. E podemos dizer que, em especial, no interior das famílias com filhos adolescentes e jovens.
Umas das razões que podemos levantar para a necessidade de olharmos mais atentamente para o
que está acontecendo no âmbito familiar é a distinção que pode ser feita entre nativos e imigrantes digitais
(PRENSKY, 2001). Estes são as pessoas nascidas antes do advento das TIC, que se viram obrigadas a
utilizá-las, geralmente, no campo laboral e mantêm comportamentos e atitudes que revelam sua relação artificial com as tecnologias. Já os nativos digitais, por terem crescido rodeados pelas TIC, estabelecem uma
relação de intimidade e gerenciam naturalmente as ferramentas digitais (FERNÁNDEZ e GONZÁLEZ,
2017). Essa distinção não pode ser feita exclusivamente pela data de nascimento, mas há de se considerar
a relação que estabelecem com as TIC, ou seja, se passaram ou não pela adaptação digital, mantendo uma
familiaridade com elas. Cassany e Ayala, citados por Fernández e González (2017), chamam a atenção
para um ponto importante: a divisão entre nativos e imigrantes digitais não foi um acontecimento repentino, mas gradual ao longo dos anos. Apesar dessas ponderações, há que atentarmos para os desafios da convivência cotidiana entre nativos e imigrantes digitais, especialmente se consideramos que os primeiros são
educados pelos segundos. O fosso digital provocado pela idade tem um impacto sobre o campo da família,
pois pais se sentem perdidos no novo mundo digital, no qual os adolescentes têm uma grande vantagem.
Pesquisas demonstram que existem significativas diferenças entre o uso que adolescentes e adultos
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fazem da internet e, consequentemente, nos efeitos que ela produz. Exemplos disso são as diferenças geracionais no uso de serviços on-line para manter contato com amigos, analisadas por Primo (2016). Dentre
as inúmeras diferenças de apropriação de uso dos mais variados serviços de acordo com a faixa etária,
chama a atenção o fato de que os pais ou responsáveis pelos adolescentes, ou seja, pessoas entre 41 e 50
anos, são os que mais utilizam o Facebook para conversar com os amigos (98,2%), seguido dos jovens
entre 21 e 30 anos (96,5%), dos que possuem entre 31 e 40 anos (94,8%), daqueles com mais de 50 anos
(93,6%) e, em último lugar, aparecem os adolescentes (92%). As análises desses dados demonstram que,
embora o Facebook seja utilizado por pessoas das mais variadas faixas etárias para manter contato com
os amigos - o motivo primordial apontado pelos internautas para seu uso -, jovens e adolescentes utilizam
menos essa rede social do que seus pais ou responsáveis e familiares mais velhos. O compartilhamento
da mesma ambiência virtual com familiares tem ocasionado, inclusive, a migração dos jovens para outros
serviços em busca de maior privacidade (JIVANDA, 2013; TATE, 2013 apud PRIMO, 2016).
De acordo com Spizzirri e outros (2012), os adolescentes são caracterizados por estarem sempre
conectados a algum tipo de mídia e até mesmo a mais de uma mídia simultaneamente. Em pesquisas realizadas pelo CETIC.Br verificou-se uma tendência de crescimento da proporção de usuários de internet:
em 2008, ela era de 39%, ao passo que em 2016 61% da população brasileira se conectaram à rede, o que
equivale a 107,9 milhões de usuários no país. Chama nossa atenção levantamento dessa pesquisa em 2016
a diferença de usuários de internet por idade: enquanto a faixa etária de indivíduos entre 10 e 34 anos
apresentou proporções superiores a 80%, a dos indivíduos de 45 a 59 anos alcançou 54%, e entre aqueles
de 60 anos ou mais apenas 24% eram usuários de internet.
Todas essas questões se reproduzem no núcleo familiar na relação entre os jovens e seus pais.
As tecnologias de comunicação e informação, que, até muito recentemente, eram, predominantemente,
dominadas pelos adolescentes, atualmente são utilizadas em grande escala também por seus pais, mesmo
que de forma diferente, como já apresentado. Essa realidade tem promovido significativas mudanças nas
relações parento-filiais, especialmente durante a juventude dos filhos, pois, neste momento, eles têm seu
status modificado pelos processos de individuação e autonomização, que redefinem relações intra e intergeracionais.
Atenta a esse cenário, esta pesquisa teve como objetivo analisar dados que explicitem como as
relações entre pais e filhos jovens passam a ser mediadas pelos usos que ambos os grupos fazem das TIC.
Foi realizado um estudo qualitativo a partir da análise dos dados quantitativos do TIC Kids Online Brasil
e de entrevistas semiestruturadas com pais e filhos jovens de Belo Horizonte - MG.
Visão geral sobre o uso que pais e filhos fazem da internet
Quanto aos aspectos gerais de uso da internet, os dados do CETIC.Br demonstram que, embora
mais da metade dos pais entrevistados acessem a internet diariamente (61%), o uso da rede como rotina
cotidiana ainda é uma tendência mais fortemente observada entre os adolescentes. Mais de 77% deles se
conectam diariamente à internet e se apropriam dos sites de rede social quase que unanimemente (96%).
A importância que estes softwares sociais possuem para os sujeitos contemporâneos já é conhecida e os
incontáveis usuários do Facebook, maior representante deste segmento na atualidade, comprovam tal realidade. Esse lugar diferenciado que os sites de redes sociais ocupam, especialmente na vida dos jovens,
está intimamente ligado às infinitas possibilidades de vivência e experimentação que proporcionam aos
seus usuários.
Quando se trata do tempo de uso da internet, é possível identificar três tipos de usuários quando
se trata do tempo de uso da internet: aqueles que nunca pensaram sobre o assunto, ou seja, nunca tiveram
uma postura crítica em relação ao tempo que gastam com a rede; aqueles que têm dificuldade de identificar
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quanto tempo ficam na internet; e aqueles que têm consciência da alta frequência de uso, mas têm dificuldade de estabelecer limite, pois já estabeleceram com a rede uma relação de dependência emocional.
Uma característica marcante quando se fala de tempo e frequência de uso da internet é o uso elevado e a baixa percepção dos usuários quanto ao tempo que consomem nesse tipo de atividade. Interligando
essas duas variáveis, a saber, uso elevado e baixa percepção, uma pergunta que surge é: por que o uso excessivo da internet causa uma baixa percepção de seu uso? Esse paradoxo pode ser observado tanto entre
pais/responsáveis quanto entre os adolescentes, como podemos ver nos trechos a seguir.
[Mas quanto tempo efetivamente você fica conectada? Você está lá fazendo alguma coisa?] Não
sei. Nunca parei para pensar. Quando eu não tô dormindo e nem fazendo nada, acho que à tarde,
praticamente a tarde toda. Aí chega de noite eu vou fazer uma outra coisa, de manhã eu tô estudando. É.... a tarde toda. Eu uso a internet pra colocar música pra fazer alguma coisa em casa, depois
vou assistir Netflix, vou conversar no Whats e tal. Eu fico [conectada] até a hora de dormir que é
umas nove, às vezes, uma hora da manhã eu tô, mas geralmente quando eu tô uma hora da manhã,
porque eu tô assistindo Netflix e perco o tempo. (Fabrícia, 15 anos)
Geralmente mais à noite porque durante o dia, durante o trabalho eu não tenho acesso não. Mais
é à noite quando eu chego em casa e de manhãzinha antes de sair para trabalhar que eu só olho o
quê que chegou e no final da noite, aí que é hora que eu vou conversar com alguém, é hora que
eu vou ver alguma coisa, porque durante o dia eu tô trabalhando, aí eu não gosto de misturar as
coisas, apesar da gente ter acesso ao telefone, mas como eu tô dentro da cozinha, eu prefiro deixar
fora porque... ainda mais quando você trabalha com criança, né? Aí eu não mexo durante o dia não.
(...) [Você saberia dizer quanto tempo você fica conectada?] Olha! Eu não vou saber assim falar,
um horário certinho, porque às vezes eu vou lá, pego, dou uma olhada, sento um pouquinho com a
Aline, aí já largo o telefone do lado, vou mexer com outras coisas, aí daí a pouco vou lá, dou uma
olhadinha de novo, mas o horário certinho assim eu não vou saber te dizer não. (Maria, 37 anos)

Tanto Fabrícia quanto sua mãe Maria não tem consciência exata do tempo em que permanecem
conectadas e podemos perceber algumas contradições em suas falas. Apesar de afirmarem que ficam pouco tempo conectadas e terem alguns horários mais específicos para o uso da internet, se somarmos os momentos em que dão uma “olhadinha” ou usando o WhatsApp, parece-nos maior do que a noção que têm.
Além disso, o uso de WhatsApp e redes sociais, muitas vezes, não é considerado como conexão à internet.
Mediação parental no uso da internet
Spizzirri e outros (2012), com o objetivo de mapear os modos de utilização da internet por jovens,
apontam em sua pesquisa que quando questionados sobre quem lhes ensinou a usar a internet, 58,52%
afirmaram que aprenderam sozinhos, sendo que a maioria aprendeu já na primeira infância, antes dos 10
anos de idade e de forma autodidata. Segundo as autoras, “essa autonomia no aprendizado caracteriza
uma geração de jovens precocemente familiarizados e, consequentemente, destemidos para dominar as
novas tecnologias” (SPIZZIRRI et al, 2012, p. 331). Além disso, estudo realizado por Cabello, Claro e
Cabelllo-Hutt (2016) a respeito da percepção dos filhos sobre a mediação parental no uso das TIC mostrou
que 70% dos filhos acreditam saber mais sobre a internet que seus pais. Esses dados suscitam de forma
expressiva a questão de como o uso das TIC têm impactado a relação entre pais e filhos, assim como o
conhecimento por parte dos pais em relação ao seu uso. “A entrada massiva de equipamento tecnológico
em casa veio reavivar na família um estatuto de lugar de produção e transmissão de saberes entre gerações
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– digitais, neste caso” (ALMEIDA et al., 2013, p. 354).
Se há uma percepção de maior conhecimento do uso das TIC pelos adolescentes, essa pode ser uma
razão pela qual o movimento de doação e recepção de orientação dada pelos pais/responsáveis em relação
ao uso da internet para os jovens é ainda muito pouco realizado. Duas situações de orientação das abordadas na pesquisa (Ensinam como se comportar na internet com outras pessoas e explicam que alguns sites
são bons e outros são ruins) tiveram maior destaque, alcançando um percentual acima de 70%. Percebe-se,
assim, preocupação por parte dos responsáveis com quem os adolescentes se relacionam na rede e quais
locais frequentam.
Comparando os dados de 2015 e 2016 é possível perceber um aumento do acompanhamento presencial dos pais/responsáveis das atividades que o jovem realiza na internet. Eles responderam que ficam
por perto (45% - 51%), sentam junto com os adolescentes enquanto utilizam a internet, mas sem participar
do que estão fazendo (44% - 48%), e fazem atividades conjuntas (35% - 44%). Entretanto, o controle mais
próximo é substituído pela conversa (61% - 66%), pelos ensinamentos em relação a pessoas (68% - 74%),
pelas explicações se os sites são bons ou ruins (72% - 74%), pelo ensino de formas de usar a internet com
segurança (58% - 59%) e quais medidas tomar quando algo os chatearem ou incomodarem na internet
(58% - 63%). Os pais/responsáveis tendem a adotar atitudes parcimoniosas com os adolescentes, incentivando-os a explorar e conhecer a internet sozinhos (48% - 58%) e não colocando regras quanto ao uso do
celular¹ (45% - 43%). Tendem a não usar a abstenção do dispositivo como método corretivo (32% - 38%)
e nem monitorar o que fazem ou com quem conversam por meio dele (39% - 43%). Apesar de haver um
aumento da ajuda ofertada pelos pais/responsáveis aos adolescentes quando algo na rede os incomoda ou
chateia (47% - 51%) ou eles não entendem (29% - 32%), a porcentagem ainda é baixa.
Já a percepção dos filhos relativa ao tipo de orientação dada pelos pais ou responsáveis é divergente a desses. No quesito “ficam perto quando usam a internet”, tal prática foi percebida por 65% dos filhos
no ano de 2015 e por 64% em 2016. Também há uma dissonância nas respostas de sentar juntos enquanto
usam a internet, vendo o que estão fazendo, mas sem participar do que estão fazendo (57% - 63%). Nos
outros itens elencados acima houve uma porcentagem similar nas respostas de filhos e pais/responsáveis.
Assim como entre estes, as respostas com maiores índices entre os filhos foram que os pais ensinam como
se comportarem na internet (70% - 73%) e explicam que alguns sites são bons e outros são ruins (68% 72%).
No que diz respeito à verificação realizada pelos pais ou responsáveis sobre o uso da internet pelos
filhos, o que eles mais fizeram foi ver os amigos ou contatos que os adolescentes adicionam nas redes sociais, com um percentual de 36% em ambos os anos analisados. As outras ações foram verificar o histórico
de sites que o filho acessou (24% - 25%), suas redes sociais (27% - 26%) e o e-mail e mensagens com um
aumento mais expressivo (22% - 29%).
Dentre as situações de segurança e privacidade vivenciadas pelos adolescentes ao usarem a internet nos últimos 12 meses, a mais significativa foi ter publicado algo que se arrependeu e depois apagou
(25% - 26%). As outras situações colocadas - alguém usou minha senha para acessar informações pessoais
minhas ou para se passar por mim, alguém usou minhas informações pessoais de forma que não gostei,
perdi dinheiro sendo enganado na internet, e alguém tentou fingir que era eu na internet – não alcançaram
nem 10% nos dois anos investigados. Esta informação reitera Fernandes e Moresco (2013, p. 5) ao afirmarem que “a visibilidade excessiva, aliada às opções de interação do Facebook, concede aos adolescentes e
atores sociais um poder precoce para o qual muitos não estão preparados, criando-se situações complexas
de constrangimento moral”. Neste sentido, Costa e Gonçalves (2014) mencionam que muitos adolescentes
estão aderindo ao Facebook para se manifestar, dar opiniões, fazer críticas e debater. As autoras salientam
sobre a facilidade para criar um perfil nesta rede social, até mesmo burlando suas regras, mas apesar de
utilizarem-na com facilidade e rapidez, por vezes os adolescentes ainda parecem não saber como usá-la
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adequadamente.
Os dados nos apontam que parece haver um descompasso entre pais/responsáveis e seus filhos.
A postura dos primeiros pode ser interpretada, pelo menos, de duas maneiras. Numa primeira leitura é
que eles não ajudam por não possuírem conhecimento suficiente para a execução de tais tarefas, comprometendo a mediação, visão ratificada por Madalena (37 anos), mãe de Fabiana (15 anos): “como eu não
entendo muito de computadores e celulares, então, eu só explico pra ela: ‘Não é bom que você entre’! No
mais, eu não sei bloquear o acesso não”. Le Breton (2017) pontua que os pais são frequentemente menos
competentes para ter acesso à rede e por isso, geralmente desistem e dão autonomia ao adolescente para
experimentar, entretanto, essa independência exagerada concedida não é sem risco. Nesse abismo entre
gerações e conhecimentos, os pais ou responsáveis se veem inabilitados para ajudar efetivamente os filhos, deixando-os cada vez mais livres para fazerem o que desejam. Também os adolescentes acabam se
tornando os responsáveis por iniciar os pais e ensiná-los a utilizar as novas tecnologias, provocando uma
inversão de papéis.
Outra leitura possível é o fato de que os pais ou responsáveis não fazem junto com o adolescente,
mas orientam quando este for fazer sozinho, pois estão ausentes na maior parte do tempo em função das
mudanças na família. Melgaço (2017) sinaliza que as modificações sociais que vêm ocorrendo na família
desde a década de 1950, especialmente com a saída da mãe para o mercado de trabalho, têm ocasionado
mudanças do lugar dos filhos na família, ampliando o desamparo, isto é, a sensação de abandono. “As
crianças e os jovens são muito mais deixados à deriva do que outrora no campo da família, pelo grande número de horas que ficam sem a presença dos pais, que saem para o trabalho” (BIRMAN, 2006 apud MELGAÇO, 2017, p. 74). Franciele (20 anos) ilustra claramente essa situação ao relatar sua história pessoal:
Quando os meus pais divorciaram, eu sinto que houve mais aquela questão do meu pai (...) de
ficar longe, minha mãe também, então acaba que não consegue controlar muito não. [Então você
percebe que esse controle foi menor depois da separação?] Foi, foi menor, mas em compensação,
a minha carência aumentou. Então aquela coisa de ficar sozinha, aquele sentimento solitário aumentou bastante, principalmente pela fase de adaptação que foi bem difícil, bem conturbada. [E
hoje eles não controlam nada?] Não controlam nada. Às vezes, tipo assim, eu mostro o que eu tô
fazendo, vídeos, pessoas, mas eles não perguntam o que eu estou fazendo e nem querem saber o
que eu estou fazendo.

Solidão que potencializa a hiperconexão e, no limite, dependência. Efeito narcotizante que, ao
invés de apaziguar e potencializar trocas, gera mais ansiedade e solidão, solapando o sujeito e seus laços
mediante a intensa repetição de busca de sentido e constante deparo com o vazio do sem sentido. Vazio
provocado pelo excesso de informação incentivado pelo consumo desenfreado de experiências cada vez
mais pontuais, parciais e descontínuas, ocasionando, na verdade, a informação que não gera sentido e nem
saber, mas falta de construção de sentido.
Considerações finais
Podemos observar que, na contemporaneidade, as TIC são um importante elemento de mediação
nas relações entre pais e filhos. Superada a fase de conflitos e demonização do uso que os filhos (nativos
digitais) fazem das TIC, os pais (imigrantes digitais) elaboram uma percepção, com algum custo e muitas
disputas, de que a reversão aos padrões de relação entre pais e filhos no interior das famílias sem a
presença das TIC é algo que não acontecerá.
A nova condição de sociabilidade entre pais e filhos no interior das famílias e dentro dos grupos
geracionais por eles integrados precisa considerar a mediação das TIC. Uma mediação que é cotidiana,
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que passa, portanto, a compor e recompor os padrões de interação desses grupos.
Há muito a ser percorrido pelos membros dos dois grupos para que os canais de sociabilidade entre
eles não fiquem fragilizados, pois, como indicam nossos entrevistados, o elementar da relação face a face,
que é a existência de sujeito que fala para outros que escutam, é ressignificado com a mediação das TIC.
Observe-se o relato de uma mãe:
Olha, tira um pouco o relacionamento da gente. Porque antes você falava claramente. Eu sentava
com ele [o filho] e conversava. Hoje, às vezes, ele senta, conversa e dá aquela focada no celular
e tatata com o dedinho. Aí eu tô falando e não sei se ele tá prestando atenção ou se ele tá com o
dedinho fazendo o WhatsApp dele lá. Então, eu acho que isso afasta um pouco as pessoas (Maria).

A percepção de que a presença das TIC no cotidiano das famílias pode gerar dissociação e não sociabilidade parece ser o maior desafio a ser superado, particularmente para os pais. Portanto o trabalho de
pais e mães passa primeiro por reforçar seus conhecimentos sobre dispositivos digitais ao mesmo tempo
em que devem dispor-se a criar um clima de confiança com seus filhos.
Notas
¹ Ao falarmos de celular estamos considerando o smartphone, que tem acesso à internet.
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Resumo:

O artigo discute aspectos teóricos e metodológicos provenientes do fenômeno contemporâneo que se desvela com a virtualização dos textos, por conseguinte, nas práticas e comportamentos de leitura, os desafios
e possibilidades que são lançados aos docentes, formadores de ledores em tempos cibertextuais. O armazenamento desses objetos em espaços virtuais não se configura enquanto uma prática recente, antes, desde
o surgimento da internet, a função de repositório de textos a acompanha. Contudo, o que vem despertar
o interesse das mais diversas áreas do conhecimento, observado o campo da educação nesse estudo, é a
construção dessas textualidades nas redes sociais da internet, o surgimento de gêneros emergentes, conforme observa Marcushi (2003), e a recepção leitora em rede. Desse modo, objetiva-se com esse trabalho
analisar entraves e perspectivas para a implicação desses ambientes na sala de aula, sobretudo no que diz
respeito à formação leitora. Para isso, será adotado enquanto método a pesquisa bibliográfica, realizando
uma revisão de literatura, assim como utilizados aspectos da investigação documental, uma vez que se
explora a Base Nacional Comum Curricular enquanto objeto de estudo, também de observações nas redes.
Toma-se por basilares os estudos de Kleiman (1995), Soares (2000), Rojo (2012), Leffa (2016), dentre
outros. O desenvolvimento das práticas de leitura e da formação do leitor proficiente é um processo de
alta complexidade, requerendo do mediador estratégias formativas que se aproximem do cotidiano e do
contexto nos quais esses sujeitos em formação se encontram cada vez mais imersos nos ambientes virtuais.

Palavras-chave: Leitura; Formação de professores; Ensino; Cultura digital.

Práticas de Leitura: a virtualização dos textos, o ensino da leitura, os documentos orientadores e a formação de professores
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À escola, instituição complexa e diversa, é atribuída a função de colaborar com o desenvolvimento
das múltiplas habilidades nos sujeitos. Ensinamentos gerais estão interligados aos conceitos de culturas, de
tradições e de memórias que acompanham o indivíduo durante toda sua trajetória escolar desde a educação
infantil até o ensino médio, última etapa da educação básica, também os conteúdos programáticos mais
específicos de uma determinada área do conhecimento direcionados as aprendizagens naquela ou noutra
modalidade ou ciclo de ensino que corroborarão para formação do cidadão. Formar para o exercício da
cidadania está então posto com objetivo precípuo das escolas nas quais para além de mediar conhecimentos
estéticos, técnicos e científicos, necessitam colaborar com a ampliação da criticidade dos educandos,
competência esta que se desenvolve a partir das práticas de leitura, as quais são intrínsecas a todas as
matérias e atividades desenvolvidas no cotidiano escolar.
As práticas de leituras em ambientes de ensino, evidentemente não nos moldes como se concebe na
atualidade, estão presentes nos encadeamentos de mediação de conhecimentos desde a educação doméstica proporcionada pelos nobres aos seus filhos, perpassando pelos primeiros espaços institucionalizados
de ensino, em sua maioria correlacionados a entidades religiosas, nas quais aos homens eram apresentadas
leituras concernentes a estudos científicos objetivando sua formação profissional, também a superior, para
as mulheres conteúdos instrucionais voltadas as boas maneiras e a manutenção do lar, à ambos os públicos
leituras religiosas e das belas artes. Cabe salientar que nesses períodos o acesso ao ambiente escolar era
altamente restrito, assim como é importante sublinhar que muitos dos métodos adotados para o incentivo e
prática da leitura nesses períodos têm o seu uso desaconselhado pelos especialistas na contemporaneidade,
como pode ser constatado nas observações tecidas pelo pesquisador Ezequiel Theodoro da Silva (1988), o
qual expõe a ineficácia de atividades de leitura cuja centralidade seja dizer ou reconstituir as intencionalidades do autor ou utilizados enquanto pretexto para aprender a gramática normativa.
Realizando um salto na historiografia da escolarização da leitura é possível demarcar por diversos
motivos o século XX enquanto período profícuo para a disseminação dessas práticas em ambientes escolares. É nesse espaço-tempo que as escolas se tornam, gradativamente, mais acessíveis aos indivíduos das
camadas populares, fator preponderante na medida em que a escola é ainda o principal lugar de socialização da leitura, também corrobora com esse marco a insurgência de teorias e pesquisas que conferiram
mais autonomia ao leitor frente ao processo de leitura e análises de textos, bem como pela inserção desses
estudos no cotidiano escolar.
Destarte, para melhor compreensão das mudanças estruturais ocorridas no ensino da leitura no
século XX toma-se como parâmetro o processo de alfabetização. Até a primeira metade do século supracitado o sujeito era tido por alfabetizado e consequentemente por leitor ao conseguir identificar as letras
do alfabeto, assinar o seu nome e realizar a leitura de algumas pequenas palavras, porém essa prática de
leitura não estava imbuída de criticidade, não corroborava para a transformação de realidades e para participação do indivíduo na sociedade letrada.
Desse modo, conforme observa a estudiosa Magda Soares (1998), em decorrência das novas demandas sociais, das complexas relações com o universo industrial do trabalho, que requereram novas
habilidades de leitura tornando a concepção de leitor, até então vigentes, insuficiente. Nesses termos, em
1978 a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), redefine o
conceito de alfabetização ampliando-o de modo que essa prática de leitura e escrita esteja voltada aos diversos eventos sociais, colaborando com a inserção do indivíduo na cultura letrada de um grupo. Acerca
dessas mudanças, ocorridas com o advento das novas demandas direcionadas ao ensino da leitura, as pesquisadoras Horellou-Lafarge e Segré discutem, “ Durante a segunda metade do século XX, a capacidade
de ler torna-se uma necessidade social consistente, daí por diante, em aprender o significado do texto
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escrito”. (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 75).
A constatação da premente necessidade de um ensino da leitura e formação leitora mais engajada
colaborou para atualização dos métodos utilizados na mediação, assim como possibilitou que novos estudos e instrumentos fossem adotados em sala de aula; como é o caso do letramento, que embora detenha
conceito distinto, está imbricado ao processo de alfabetização. O letramento, segundo os estudos de Ângela Kleiman (1995) e Magda Soares (2000), se configura enquanto algo amplo e complexo estando associado a aquisição da tecnologia escrita e consequentemente das habilidades leitoras a partir dos diversos usos
sociais das linguagens. Dessa forma, os educandos não devem apenas aprender a decodificar os signos
escritos, antes implica-los da melhor maneira em seu cotidiano podendo então ampliar suas experiências
em relação às práticas sociais. . Assim, é possível se afirmar que o letramento parte de vetores culturais
múltiplos, móveis e fluidos, sendo então evidenciada a existência de letramentos, no plural, ocorrência que
deve ser cautelosamente observada pela escola no tangente a formação de leitores proficientes.
Desta maneira, as práticas de leitura devem estar na centralidade do trabalho docente, bem como
dos objetivos das escolas verificando, cuidadosamente, a gradativa evolução dos educandos nesse processo levando em consideração a multiplicidade de objetos de leitura e modos de ler, nesse sentido “A escola
ajudará a criança a tornar-se um leitor de todos os textos”. (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p.
82). Para que isso ocorra é necessário o abandono da equivocada concepção de que a mediação leitora e a
formação do leitor compete apenas aos professores e componentes curriculares relacionados a língua portuguesa ou que a leitura necessariamente deve estar interligada a uma atividade didática de escrita ou a um
ensino hierarquizado da língua e da leitura. A respeito dessa construção das práticas de leitura na escola
Horellou-Lafarge e Segré discutem, “A instituição escolar é o lugar onde a leitura é prescrita e necessária para todas as matérias ensinadas, e onde a leitura-lazer é de igual modo incentivada. Na escola, ler é
considerado um dever e também concebido com uma distração útil”. (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ,
2010, p. 83).
De modo mais específico, o ensino da leitura no Brasil ganhou novos contornos nas últimas décadas. No final do século XX com a promulgação da versão mais recente da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, Lei nº 9.394/1996 (atualizada em 2017), a qual dentre os objetivos designados ao ensino
fundamental, também ratificado nas normativas do ensino médio, determina “I – o desenvolvimento da
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”
(BRASIL, 2017, p. 19), reiterando o dever legal das escolas com a formação leitora plena dos educandos.
Também é no final do século XX, mais precisamente entre 1997 e 1999, que surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a princípio destinados ao ensino fundamental e posteriormente construído os
do ensino médio.
Os PCNs são orientações gerais voltadas a construção dos currículos e, por conseguinte para nortear as práticas docentes. Embora não seja uma lei ou imprimam obrigatoriedade os PCNs sugestionam
uma série de conteúdos e normatizações essenciais ao ensino básico em cada um dos componentes curriculares subsidiando assim aos professores, coordenadores e diretores na elaboração dos seus currículos,
Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e na gestão do conhecimento.
Concernente ao ensino da leitura os PCNs para o ensino fundamental enfatizam, dentre outras
questões as abordagens que prezam pelo uso dos gêneros textuais enquanto objetos de mediação para
leitura, “Nessa condição, o professor deve preocupar-se com a diversidade das práticas de recepção dos
textos: não se lê uma notícia da mesma forma que se consulta um dicionário; não se lê um romance da
mesma forma que se estuda”. (BRASIL, 1998, p. 70). Cabe salientar que os PCNs destinados a demais
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eixos e etapas de ensino também enfatizam a formação de um leitor crítico por intermédio do trabalho com
os gêneros textuais e do discurso.
Já na primeira década do século XXI, o ensino da leitura encontra amparo em mais dois documentos: as Orientações Gerais para o Ensino Médio (OCNs), uma espécie de sequência das normativas
trazidas pelos PCNs, assim como a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
(DCNs). As DCNs são normas obrigatórias que também orientam o planejamento dos currículos das escolas e dos sistemas de educação, contudo são mais amplas e detalhadas se comparadas aos PCNs, pois
estruturam com maior especificidade as discussões que devem ser objeto das etapas e modalidades de
ensino. Na última versão do documento as práticas de leitura são norteadas de diferentes modos: estando
relacionadas a ludicidade (BRASIL, 2013, p. 99), as múltiplas linguagens, veículos e suportes (BRASIL,
2013, p. 121), assim como demarcada na pluralidade e na interligação com todos os campos do conhecimento, “valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos do saber” (BRASIL, 2013, p.
178). Além dos documentos supracitados o construto que norteia as práticas educacionais e a elaboração
dos currículos na atual contemporaneidade é a Base Nacional Comum Curricular2 (BNCC).
A elaboração de uma base que determinasse os conteúdos mínimos a ser aprendidos e lecionados
em todo território brasileiro já estava prevista pelas Constituição Federal e LDB, porém é só a partir do
ano de 2013 que se iniciam as discussões, delineando quais conteúdos, competências e habilidades seriam
primordiais ao desenvolvimento dos educandos em cada uma das etapas de ensino. Nesse sentido a BNCC
fora construída processualmente, contando com o auxílio de professores e demais membros da comunidade escolar, com o Conselho Nacional de Educação (CNE), sociedade civil organizada e o poder público,
os quais puderam realizar as suas contribuições por intermédio de e-mails, comentários em fóruns e redes
sociais na internet, assim como de modo presencial nas conferências realizadas pelo CNE/MEC para elucidação e escuta da população.
A BNCC passou por duas etapas de homologação: a primeira em 2017 reconhecendo as orientações
para educação infantil, ensino fundamental e em 2018 as diretrizes norteadoras das aprendizagens no ensino médio, sendo determinado em lei que todas as instituições de ensino façam adesão das normativas até
o ano de 2020. A Base estabelece dez competências gerais que deverão ser exploradas em todo percurso
da educação básica promovendo uma atualização de conteúdos programáticos e nos modos de media-los
a partir dessas referências basilares. Na BNCC o ensino dos múltiplos modos de ler e o desenvolvimento
de um referencial crítico nos educandos para lidarem com as demandas contemporâneas ganham destaque, estando na centralidade das discussões o ensino a partir das habilidades que possibilitem aos sujeitos comunicar-se plenamente, construir sentidos de modo autônomo, inserir-se na cultura digital lendo e
produzindo inferências, dentre outras questões. Sublinha-se aqui a recorrente aproximação do ensino da
leitura ao contexto digital virtual, ambiente que se tornou um território propício para o desenvolvimento
de diversas aprendizagens e socializações de saberes.
As orientações para mediação leitora por intermédio das tecnologias não é algo inerente da BNCC,
os PCNs e as DCNs já direcionavam às práticas docentes o uso de dispositivos e conteúdos em TVs,
vídeos, projetores, computadores aplicados aos processos de ensino e aprendizagens. Contudo, o que a
base faz é, de certo modo, inovador, pois para além de se aproximar das demandas contemporâneas de
um ensino contextualizado, reconhece os novos ambientes e suportes digitais enquanto instrumentos de
aprendizagens significativas, cujas escritas e leituras requerem uma dinâmica própria, como pode ser
2
Do período de elaboração até as homologações diversos embates foram travados nos campos político, ideológi-

co e epistemológico, havendo choques de opinião e conflitos de interesse. Contudo, o presente estudo se atém, exclusivamente, a problematizar algumas das orientações que estão dispostas no documento para o ensino da leitura.
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percebido nas instruções destinadas ao desenvolvimento de algumas das habilidades: “(EM13LGG703)
Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais”. (BRASIL, 2018, p. 497) assim como “ (EM13LGG701)
Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e
funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em
diferentes contextos”. (BRASIL, 2018, p. 497).
Destarte, embora existam uma infinidade de importantes documentos, orientações e pesquisas que
arregimentem e dão suporte ao ensino da leitura um ator ainda é preponderante para lograr êxito na formação de leitores proficientes; o professor. Referente a isso, a estudiosa Marisa Lajolo (1986) constata
que para maioria dos educandos o professor é primeiro indivíduo a apresenta-los aos artefatos textuais e
a fomentar o gosto pela leitura. Por essa razão, Lajolo discute os cuidados que devem ser adotados por
esse profissional ao proporcionar a aproximação dos alunos com a leitura da palavra escrita, assim como
evidencia a necessidade de o professor ser um bom leitor, gostar de ler, antes mesmo de exercer a função
de mediador [de ensinar a leitura], pois, caso contrário, “ à semelhança do que ocorre com ele, são igualmente grandes os riscos de que o texto não apresente significado nenhum para os alunos, mesmo que eles
respondam satisfatoriamente a todas as questões propostas”. (LAJOLO, 1986, p. 53).
Nesses termos, o docente deve ser um incentivador das boas práticas de leituras dentro e fora do
contexto escolar, proporcionando em suas aulas momentos e ambientes que favoreçam o contato dos alunos com as mais diversas obras, gêneros e linguagens. É necessário também que o professor estabeleça
estratégias formativas direcionando, inicialmente, os alunos a leituras mais adequadas a sua faixa-etária,
etapa de ensino e habilidades cognitivas, até que estes adquiram maior autonomia e, gradativamente, possam ampliar seu repertório cultural [por meio das leituras], tornando-se leitores críticos de todos os tipos
de textos. Ainda assim, apesar da maioria dos professores assumirem o compromisso com o desenvolvimento da criticidade dos educandos a partir do ensino da leitura; nos ambientes escolares o processo de
mediação ainda encontra alguns entraves, os quais interferem diretamente na constituição plena do leitor.
Um desses obstáculos é de ordem material, relaciona-se aos suportes tradicionais de leitura (impressos). Os livros didáticos, por exemplo, apontado por Rojo e Batista (2003) enquanto principal recurso
utilizado nas salas de aula, direcionam em suas estruturas organizacionais uma discussão limítrofe e por
vezes equivocadas à formação do leitor. Alguns desses dispositivos já contemplam significativamente a
multiplicidade dos gêneros textuais, contudo a maioria ainda se limita aos gêneros breves: cartas, poemas,
crônicas, charges, dentre outros que mesmo se tratando de textos cujas estruturas são reduzidas, em alguns
contextos a obra ainda não é disposta em sua totalidade, apresentam-se em fragmentos; não raro estarem
mais associados ao ensino da gramática normativa que a fruição estética e ao ensino da leitura. Logo, até
por uma questão estrutural do livro didático gêneros como novelas, artigos científicos ou romances são
abordados de modo superficial, aparecendo em resenhas, comentários ou seções de indicação, comumente
no final das unidades programáticas estabelecidas pelos livros.
É necessário então ter a compreensão de que os livros didáticos não devem ser tomados como
único recurso a ser utilizado em sala de aula, antes necessitam instigar o acesso a materiais diversos,
todavia nem sempre esses outros artefatos são disponibilizados a contento na escola, como é o caso dos
livros paradidáticos. Se atentando ao exemplo dos romances, leituras tão caras ao ensino de uma leitura
crítica-reflexiva, ao passo que “Da leitura dos romances o leitor retira conhecimentos, ensinamentos na
maneira de conduzir a vida, de compreender sentimentos, alegrias, de enfrentar conflitos”. (HORELLOULAFARGE; SEGRÉ 2010, p. 116), pode se observar que na maioria das escolas públicas a política de
construção, reposição e renovação de acervos desses títulos é muito limitada, as instituições não dispõem
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de recursos financeiros para realizar a aquisição desses materiais em quantidades satisfatórias e, os
programas públicos de distribuição, como o Programa Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE3), para
além de não possuir uma política de periodicidade, disponibilizam poucos exemplares, costumeiramente
não se atentam para aquisição de obras contemporâneas, sagas que se popularizam entre o público teens
como Harry Potter, Percy Jackson, assim como construtos que abordem, de modo mais latente, por meio
da ficção, questões como a homofobia, o racismo, as violências, dentre outros.
Não é recente o distanciamento entre as obras selecionadas e/ou disponíveis nas escolas, das leituras que se popularizam entre os discentes, sobretudo os jovens, público o qual segundo Horellou-Lafarge
e Segré (2010) dispõem de um gosto mais eclético variando entre textos do século XIX e, na maioria das
vezes, leituras contemporâneas, best-sellers, ou sagas cujo “ o herói é um adolescente”. (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 87). Não se quer confrontar as potencialidades dos construtos de distintos
períodos sócio-histórico ou estabelecer uma discussão cânones versus títulos em ascensão, antes o objetivo da problematização é ponderar sobre a observação de diversos especialista; o aluno necessita escolher
o que ler, formar um repertório próprio, ampliando-o discursivo-culturalmente para que, gradativamente,
seja apresentado a outras leituras. Essas e outras barreiras que são interpostas aos educandos no acesso
aos livros [romances], tornam mais difícil o ensino da leitura e consequentemente a formação de leitores
críticos.
Na atual contemporaneidade é possível perceber a construção de outro hiato entre as escolas e
seus leitores em formação; as leituras que ocorrem em ambientes digitais virtuais percebidas com maior
premência nas redes sociais da internet. Os alunos, nativos digitais com adjetiva Prensky (2001), se apropriaram desses espaços destinando horas ao acesso (muitas das vezes estando mais tempo navegando,
que seguindo o fluxo das rotinas escolares), realizando as mais diversas atividades que os ambientes lhe
proporcionam, dentre elas a leitura, estando aí uma deixa [necessidade] para que os professores também se
ocupem dessas superfícies para mediar conhecimentos. Esses novos modos de escrever e recepcionar os
textos, como observam os pesquisadores Chartier (2002) e Lévy (2011), estão interligados aos processos
de informatização e virtualização que acomete a sociedade na atualidade os quais tendem a seguir influenciando nos hábitos e comportamentos dos indivíduos.
A essa questão as instituições de ensino e seus docentes necessitam se atentar, haja vista que o
contato com o digital é cada vez mais integrado às vivências diárias dos sujeitos, requerendo letramentos específicos para saber realizar leituras críticas nesses ambientes, tal como inserir-se plenamente em
tal contexto, gozando dos benefícios que esses meios possibilitam. Pois, mesmo que se evidencie um
quantitativo de leitores navegadores e objetos textuais dispostos na internet, não significa dizer que estas
leituras estão sendo realizadas de modo proficiente, que os sujeitos estejam sabendo lidar com os dilúvios
informacionais, de modo a estabelecer critérios de seleção para se ater aos arquivos que corroborarão para
a sua formação.
Na busca de atenuar o hiato existente – entre leitores, textos virtualizados e escolas – alguns professores, mesmo que de modo incipiente, têm recorrido às práticas de multiletramento e de letramento
digital. Baseando-se nos estudos de Rojo (2012) é possível compreender o multiletramento enquanto meio
de construção e de análise de textos esteado nas multiplicidades culturais das populações e nas multiplici3
Desde 2014 o PNBE deixou de disponibilizar obras para as instituições escolares e, em 2016 foi extinto, tendo
as suas funções incorporadas ao Programa Nacional do Material Didático, reformulação do PNLD, que até a presente
data, encontra-se sem funcionamento.   Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/09/1922899-governo-temer-abandona-programa-de-envio-de-livros-literarios-a-escolas.shtml acesso em: 10 de jan. 2019.  Disponível
em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/governo-federal-seguira-sem-entregar-novos-livros-de-literatura-para-bibliotecas-escolares-em-2018.ghtml acesso em: 10 de jan. 2019.  

52

dades semióticas. Em outros termos, textos que partem de diferentes contextos referenciais e que se valem,
de modo concomitante, de variadas linguagens: mangás, propagandas, anúncios, hipertextos, dentre outros, logo, convivendo nos mesmos espaços imagens estáticas e em movimentos, linguagem verbo-visual,
sonoridade e animações variadas. Imbricamentos que se tornam cada vez mais prementes, em função dos
novos suportes e recursos para disposição de textualidades digitais on-line.
Outro meio que se tem buscado para dirimir a distância entre as textualidades virtuais é o letramento digital. O letramento digital é o desenvolvimento de estratégias formativas nos sujeitos leitores
para produção, recepção, interação e implicação funcional dos códigos e das linguagens dispostas nas
ambiências digitais. Desse modo, é em função de as textualidades digitais serem uma constante nos contextos educacionais na contemporaneidade e do registrado aumento do número de usuários que acessam,
produzem e são afetados por essas linguagens, que os professores necessitam buscar meios, de modo sistematizado, para aproxima-las do processo de ensino e aprendizagens.

Algumas Considerações

Não restam dúvidas de que implicar esses dispositivos técnicos digitais, mais restritamente o uso
das redes sociais atreladas ao processo de formação leitora, exige o tencionar de discussões mais abrangentes, sistemáticas, pois nestes meios líquidos, língua, linguagem, emissão e recepção assumem desenhos
específicos à ambiência das redes, estabelecendo um dinamismo próprio. Em outros termos, em função
da produção de conteúdos e de retroalimentação dessas mídias, as palavras são afetadas por aglutinações,
derivações, supressões de sílabas, nasalização de sons, acréscimo de letras, bem como são constantes o
surgimento de neologismos, dentre outros fenômenos que ainda não acham amparo descritivo na norma
culta.
O suscitar dessas discussões necessita ser algo urgente e contínuo, principalmente no contexto escolar, em que se registra um número significativo (e em ascendência) de alunos que destinam um grande
percentual de horas diárias para acessar os ambientes digitais virtuais, especialmente as redes sociais da
internet, lendo, produzindo e partilhando conteúdos distintos em diversas formatações de arquivos, em
áudio, ícones imagéticos, gráficos, dentre outros. Nesses termos, tem-se nessas mídias sociais digitais um
importante instrumento para mediação de conteúdos, haja vista que o aluno acessa e, para a maioria deles,
é um ambiente prazeroso de se estar. Configurando-se então como espaço eficaz para o desenvolvimento
de métodos e atividades que corroborem para a formação leitora e que detém notadamente uma grande
aderência dos educandos.
Embora existam uma infinidade de importantes documentos, orientações e pesquisas que arregimentem e deem suporte ao ensino da leitura, um ator é preponderante para lograr êxito na formação de
leitores proficientes: o professor. Referente a isso, a estudiosa Marisa Lojolo (1986) constata que para
maioria dos educandos o professor é primeiro indivíduo a apresenta-los aos artefatos textuais e a fomentar
o gosto pela leitura. Por essa razão, Lajolo discute os cuidados que devem ser adotados por esse profissional ao proporcionar a aproximação dos alunos com a leitura da palavra escrita, assim como evidencia a
necessidade de o professor ser um bom leitor, gostar de ler, antes mesmo de exercer a função de mediador
[de ensinar a leitura], pois, caso contrário, “ à semelhança do que ocorre com ele, são igualmente grandes
os riscos de que o texto não apresente significado nenhum para os alunos, mesmo que eles respondam
satisfatoriamente a todas as questões propostas”. (LAJOLO, 1986, p. 53)
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Nesses termos, o docente deve ser um incentivador das boas práticas de leituras dentro e fora do
contexto escolar, proporcionando em suas aulas momentos e ambientes que favoreçam o contato dos alunos com as mais diversas obras, gêneros e linguagens. É necessário também que o professor estabeleça
estratégias formativas direcionando, inicialmente, os alunos a leituras mais adequadas a sua faixa-etária,
etapa de ensino e habilidades cognitivas, até que estes adquiram maior autonomia e, gradativamente, possam ampliar seu repertório cultural [por meio das leituras], tornando-se leitores críticos de todos os tipos
de textos.
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Resumo:

As tecnologias digitais estão enraizadas no cotidiano dos sujeitos, o que leva a uma gradativa transformação nas relações de constituir, formular, informar e se comunicar nos dias de hoje. Tais transformações
redefinem, também, os espaços da escola e suas relações de ensino-aprendizagem. A partir desse ponto,
o presente trabalho apresenta, por meio da Análise de Discurso materialista histórica, um estudo teórico
acerca da posição sujeito professor alfabetizador da Educação de Jovens e Adultos (EJA), frente a inserção das tecnologias digitais nas salas de aulas, prevista pelos documentos que legislam a EJA. Assim, o
objetivo do estudo é apontar/discutir a posição sujeito e os aspectos do professor-alfabetizador de jovens e
adultos, citado por Schwartz (2013), tendo como ponto de discussão o uso das tecnologias digitais aliadas
às práticas pedagógicas. A discussão aqui apresentada originou-se de reflexões que surgiram após um encontro do grupo de pesquisa Educação Científico-tecnológica e Cidadania (ECTeC), na Universidade do
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no campus da cidade de Sinop. A metodologia deste estudo configura-se em abordagem qualitativa, que envolve a pesquisa bibliográfica sobre o tema discutido. Conclui-se
que, a posição sujeito professor alfabetizador da EJA se estende face a pluralidade encontrada em salas de
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aula e, abrange ainda mais perspectivas, inquietudes e desafios frente ao processo de inserção das tecnologias digitais durante sua prática pedagógica.

Palavras-chave: Posição sujeito professor alfabetizador; Educação de Jovens e Adultos; Tecnologias digitais; Práticas pedagógicas.

Introdução

Atualmente o digital não é compreendido apenas como tecnologia de informação e comunicação,
mas também como meio onde a produção de sentidos se instaura. Torna-se o ambiente de produção político-ideológica face a relação do simbólico com o político, onde o sujeito de/da linguagem é assujeitado a
própria língua. Assim, as tecnologias digitais não estão apenas em um ponto ou outro da cidade. O digital,
no ano de 2019, é considerado parte inseparável do urbano e do sujeito (DIAS, 2018).
Para tanto, neste trabalho, tem-se como base teórica e metodológica a Análise de Discurso (AD)
materialista histórica, que se interessa por práticas discursivas diversificadas. Pretende-se assim refletir
sobre os discursos acerca das tecnologias digitais na educação, que podem construir novos sentidos nesta
complexa relação entre a linguagem. Desta maneira, esta produção configura-se em ser de abordagem qualitativa, que envolve a pesquisa bibliográfica e tem como objetivo discutir teoricamente a respeito da posição sujeito professor alfabetizador da Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA), frente a utilização
das tecnologias digitais nas salas de aulas, cada vez mais discutidas – e de certa forma, cobradas – pelos
documentos que legislam esta modalidade de ensino.
A EJA é, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96) (BRASIL, 2018), uma modalidade de ensino destinada à jovens, adultos e idosos que em algum momento de
suas vidas não puderem ter acesso à educação na idade regular, restituindo-os o direito da educação e a
aprendizagem ao longo da vida. É neste ambiente que o professor, na posição professor alfabetizador da
EJA, se encontra e se estende face a pluralidade deste universo escolar, o que acomete desafios na prática
pedagógica, desde o alfabetizar no papel ao letrar nos e a partir dos meios digitais.
Nas orientações que se destinam à EJA, há-se as propostas para os professores enriquecerem as
práticas pedagógicas com a utilização dos aparelhos tecnológicos digitais, para melhor aproveitamento da
construção do ensino-aprendizagem. Contudo, para que o professor alfabetizador da EJA consiga aderir a
tais processos, além dos outros delineamentos já lhes incumbido na posição professor alfabetizador, faz-se
necessário à ação efetiva não só do professor, mas também de toda escola, da sociedade e do Estado.

1. Abrindo o diálogo: as tecnologias digitais no espaço escolar

O acontecimento tecnológico da informática, que ocorreu no século XX, gerou grandes mudanças nos campos de comunicação e informação que levaram a um novo modo de significar os sentidos e
os sujeitos nos ambientes móveis digitais. Estar, fazer parte de e, sincronicamente, ser uma sociedade da
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informação e comunicação interpelam os sujeitos a nutrirem novas formas de relações sociais na esfera
das mídias presentes no ambiente digital, o que ressalta que a discursividade digital posta/postada pelos
sujeitos estão presentes nos discursos apresentados e são carregados de sentidos e significações; tanto nos
ambientes das redes, quanto nas experiências reais. Caracteriza-se a partir desses delineamentos a materialidade digital, conforme discutido por Dias (2018, p. 189):

A materialidade digital é, no meu entender, o processo de significação que se dá pela emergência
da discursividade digital na forma material do discurso (texto, imagem, cena urbana, etc.), e em
certo meio digital (aplicativo, outdoor, rede social, cidade, etc.). Insisto, ainda que a materialidade
digital não é redutível ao digital ou ao online, o que caracteriza a materialidade digital é sua discursividade.

Pode-se dizer, consoante com Dias (2018) que o digital está atravessado na sociedade e não se pode
mais fugir do seu funcionamento. Nesse sentido, e neste complexo processo de significação nos ambientes
digitais ao qual a sociedade está imersa, há de se destacar a instituição escola, composta por sujeitos discursivos que têm contato com a materialidade digital diariamente, contudo, em seu espaço, os ambientes
digitais são poucos utilizados. Isso é comprovado por algumas pesquisas como a ‘TIC Educação - 2017’
– realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.
br), representada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) (BRASIL, 2017).
A TIC Educação 2017 apresenta que o índice de pesquisas e trabalhos realizados por alunos com
a utilização de aparelhos tecnológicos digitais – principalmente smartphones – que tem acesso à internet,
está cada vez mais disseminado nas escolas que atendem as modalidades de ensino que agregam o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio. Mais precisamente, 97% dos alunos que participaram da pesquisa estudam e possuem contato com o digital através dos smartphones. Tal pontuação remete a discussão de Dias
(2018, p. 56) sobre os aparelhos tecnológicos digitais estarem mais próximos dos sujeitos, ou ainda mais
pertinente, fazem parte das formações ideológicas do sujeito: “[...] são parte dos modos de individuação
do sujeito, pelo discurso da tecnologia, da “era tecnológica”, da “era digital” [...]”, tais objetos conduzem
à forma sujeito, que os levam a se inscreverem em formações discursivas digitais.
A pesquisa TIC Educação 2017 apresenta determinada falha em parte das escolas brasileiras, que
acarretam certa inquietação. Se, cada dia mais, os alunos possuem maior acesso ao digital, os ambientes
escolares ainda se encontram fora de ser o local que os alunos utilizam para realizar pesquisas e trabalhos.
Segundo o estudo, apenas 37% dos estudantes das escolas públicas brasileiras indicam a escola como lugar possível de acesso à computadores e à rede, uma vez que, a infraestrutura não contempla o acesso ao
digital para boa parte dos alunos.
A pesquisa também apresenta que as escolas públicas não conseguem renovar os aparelhos tecnológicos digitais conforme avançam e, parte das escolas ainda não possuem recursos a disposição dos alunos, afetando as práticas pedagógicas dos professores. Contudo, a pesquisa aponta que mesmo com a falta
dos aparelhos tecnológicos na escola, 40% dos professores das escolas públicas trabalham com o digital
em sala de aula, utilizando-se de materiais próprios ou então com o material disponível a quase todos os
alunos: os smartphones.
A tecnologia digital se faz presente nos ambientes escolares por meio dos que ali estão, a usam e
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as levam. Para Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 19, grifo do autor) é preciso:

[...] incrementar nosso ensino e a aprendizagem de nossos estudantes de acordo com essas novas
circunstâncias. [...] nossas aulas têm de abarcar ampla gama de letramentos, que vão bastante além
do letramento impresso tradicional. Ensinar língua exclusivamente através do letramento impresso
é, nos dias atuais, fraudar nossos estudantes no seu presente e em suas necessidade futuras.

A constatação realizada na pesquisa e a pontuação de Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), leva a
afirmação de Frade (2011, p. 8) “[...] as escolas não devem, não podem e não querem ficar de fora desse
novo mundo de possibilidades”. Se o digital, hoje, está inscrito nas formações discursivas dos sujeitos, por
que então não há um incentivo financeiro – do Estado – com maior amplitude nas escolas, para se investir
em materiais tecnológicos digitais na educação? Utilizando-os em benefício das práticas pedagógicas dos
professores e seu funcionamento acerca do ensino-aprendizagem? O que acontece é que já há certo incentivo, contudo, pergunta-se: é suficiente? As pesquisas apontam que não. As discussões sobre a inserção
das tecnologias digitais nas escolas sempre caem no mesmo ponto, na mesma falha: a falta de recursos e
materiais.

2. Breve discussão: o uso das tecnologias digitais na alfabetização da Educação de Jovens e Adultos

A modalidade EJA traz consigo documentos que legislam sobre o uso das tecnologias digitais na
escola, assim como a utilização nas práticas pedagógicas dos professores. Contudo, segundo Magalhães
(2017), a EJA ainda sofre com a ausência e precariedade de aparelhos tecnológicos digitais pois, por mais
que tenha ocorrido um acréscimo na aquisição de materiais, ainda é considerado insuficiente. Assim,
quando se cobra políticas públicas do Estado, está-se cobrando também o que está postulado nos discursos
dos documentos pertinentes à EJA, como por exemplo, as pontuações nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 25-26, grifo nosso):

Essa distância necessita ser superada, mediante aproximação dos recursos tecnológicos de informação e comunicação, estimulando a criação de novos métodos didático-pedagógicos, para que
tais recursos e métodos sejam inseridos no cotidiano escolar. Isto porque o conhecimento científico, nos tempos atuais, exige da escola o exercício da compreensão, valorização da ciência e da
tecnologia desde a infância e ao longo de toda a vida, em busca da ampliação do domínio do conhecimento científico: uma das condições para o exercício da cidadania. [...] as novas tecnologias
constituem-se, cada vez mais, condição para que a pessoa saiba se posicionar frente a processos
e inovações que a afetam. Não se pode, pois, ignorar que se vive [...] tanto o docente quanto o
estudante e o gestor requerem uma escola em que a cultura, a arte, a ciência e a tecnologia estejam
presentes no cotidiano escolar, desde o início da Educação Básica.
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A ‘distância’ referida no inicio da citação é em relação ao distanciamento que o ambiente escolar
possui da realidade com as tecnologias digitais, diferentemente do que acontece com os sujeitos do corpo
escolar que possuem contato com o digital diariamente fora dos muros da escola. Fundamentando-se em
Dias e Coelho (2016), há-se, indiscutivelmente, o campo do digital enraizado na EJA. Tal relação, entre
escola e o digital, produzem processos discursivos no mundo através das transformações que as materialidades digitais engendram nos ambientes de informação e comunicação e nas formas de existências reais
e digitais, assim, segundo Orlandi (2015, p. 58) “Os sentidos e os sujeitos se constituem em processos em
que há transferências [...].”
Para Magalhães (2017) o processo discursivo do digital e a discussão na EJA, mais precisamente
nas salas destinadas à alfabetização de jovens, adultos e idosos, pode parecer extravagante, ou até mesmo
estranho para alguns professores, que veem neste espaço o funcionamento do alfabetizar e letrar através
das tecnologias costumeiras, como o caderno, o quadro, o lápis, etc. Contudo, como os documentos da
EJA orientam, e também pesquisadores da área, faz-se necessário trabalhar com a realidade dos alunos
dentro da sala de aula e, o digital, faz parte dessa realidade. Segundo Schwartz (2003, p. 74) o professor
“[...] precisa partir dos elementos que compõem a realidade do alfabetizando, seu mundo do trabalho, suas
relações sociais, suas crenças, seus valores.”
Para Franco (2003) os alfabetizandos da EJA podem não se deparar com a utilização específica
de computadores e com o acesso à internet, mas possuem contato com as materialidades digitais – tecnologias cada vez mais presentes no cotidiano, como smartphones, televisões, cartões e caixas eletrônicos,
portarias, etc que instauram discursividades. Nesse contexto, é inegável que os alunos em processo de
alfabetização têm contato com o digital. Assim, percebe-se que, devido os alunos da EJA estarem em uma
sociedade permeada pelos processos discursivos instaurados no digital, é impossível que os professores
trabalhem da mesma maneira de como foram alfabetizados e letrados (SCHWARTZ, 2013). Para tanto,

[...] para podermos ajudar os estudantes a desenvolverem seus letramentos digitais, nós, professores, temos de desenvolver certo grau de competência tecnológica. Integrar tecnologias digitais
à nossa prática de ensino significa que precisamos de novas habilidades, além das puramente pedagógicas. Enquanto professores, devemos ter recebido pouco ou nenhum treinamento no uso
das novas tecnologias, o que pode tornar assustador o pensamento de usá-las com nossos alunos.
Contudo, [...] a internet fornece grande soma de oportunidade para o desenvolvimento de nossas
habilidades. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 305, grifo nosso)

A linguagem se circunscreve em todos os meios e é importante que o aluno tenha acesso a tais
espaços utilizando-os nas conjunturas sociais e educacionais. Então, faz-se necessário o trabalho com os
letramentos digitais que, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 17) são “[...] habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital.”
Contudo, para que se realize atividade com os letramentos digitais, é imprescindível o debate
acerca da relação entre professores e tecnologias digitais que, como exposto no grifo da citação acima,
não estão caminhando pari passu. Os professores, se quiserem trabalhar com as materialidades digitais nas
aulas, como proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (DCNs), devem
se integrar e buscar informações sobre. Como cita Klein (2015, p. 55) “O/a docente necessita desenvolver
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novas habilidades, dentre elas, aprender a manipular aparelhos de vídeo, utilizar o computador e navegar
na internet [...].” entre outras competências para que se consiga articular tais estratégias nas práticas pedagógicas.

3. A posição sujeito professor alfabetizador da Educação de Jovens e Adultos frente ao funcionamento do
digital

Para compreender a posição sujeito professor alfabetizador da EJA, faz-se necessário entender
que o ambiente escolar, para Orlandi (2017, p. 237) – fundamentada em Althusser – é tida como Aparelho
Ideológico do Estado (AIE) que se articula simbolicamente e politicamente frente à sociedade, “É um
modo de individualização do sujeito, uma das mais importantes e definidoras, que preside seu processo
de identificação de que resulta a posição-sujeito com a qual se inscreve na sociedade.” Neste espaço sócio-histórico e ideológico, encontram-se sujeitos polifônicos, constituídos de heterogêneos discursos. O
sujeito discursivo é interpelado ideologicamente, constituído do espaço social e do histórico. Por isso,
Orlandi (2015, p. 47) considera o sujeito não como ‘eu’ individualizado, mas sim como sujeito atravessado
por discursos outros – interdiscurso –, advindos do espaço social e ideológico, “Devemos ainda lembrar
que o sujeito discursivo é pensado como “posição” entre outras. Não é uma forma de subjetividade mas
um “lugar” que ocupa para ser sujeito do que diz [...]”.

Sujeitos, ao mesmo tempo, à língua e à história, ao estabilizado e ao irrealizado, os homens e os
sentidos fazem percursos, mantêm a linha, se detêm junto às margens, ultrapassam limites, transbordam, refluem. No discurso, no movimento do simbólico, que não se fecha e que tem na língua
e na história sua materialidade. (ORLANDI, 2015, p. 51)

Nesta conjuntura, a posição sujeito professor alfabetizador da EJA caracteriza o sujeito – considerando o aspecto sócio-histórico e ideológico –, em um respectivo espaço social: a escola destinada à
jovens, adultos e idosos. Neste espaço o professor se designa como: um ser graduado; que faz parte do ambiente escolar da EJA; que tem contato com os alunos do primeiro segmento desta modalidade de ensino;
se caracteriza como professor alfabetizador, que compreende seu papel de construir o ensino-aprendizagem de alunos para a emancipação do saber ler e escrever no atual momento – que envolve a materialidade
digital – que se vive, o século XXI.
Como ver-se-á na citação a seguir, atualmente, o papel do professor frente às tecnologias digitais
se estendem, o que Klein (2015, p. 53-54) vem chamar de extensões para novas identidades profissionais.

Pelo exposto, se, até mais ou menos 1970, predominou o/a profissional vocacionada/o, a partir daquele período vemos surgir a profissionalização do/a docente. Na atualidade, o/a professor/a é convocada/o a tornar-se
apta/o a operar as novas tecnologias, seja no espaço provado, seja na sala de aula e na escola. Pode-se dizer
que emerge o/a professor/a “pontocom”, ou “plugado/a”. [...] se colocam novas exigências para aqueles/as
que ensinam. Na medida em que essas aparecem, configuram-se outras identidades para o profissional.
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Quando se retrata a posição sujeito professor alfabetizador da EJA, aponta-se a formação discursiva e ideológica que lhes são atribuídas. Sabe-se também os pré-conceitos que o professor possui para
trabalhar com os alfabetizandos. A questão é que, nesta posição sujeito o professor já carrega, segundo
Schwartz (2013), inerências que se articulam no fazer docente, capaz de levar os alunos a se construírem
como usuários autônomos da linguagem.
Schwartz (2013), que debate sobre a construção de propostas didáticas para os professores alfabetizadores da EJA, dá destaque as características do sujeito docente e suas práticas pedagógicas, o que o
especifica em sua posição professor alfabetizador da EJA. As características são: os saberes de professor
alfabetizador; o fazer do professor alfabetizador; o papel do professor alfabetizador; o pensar do professor
alfabetizador e; o olhar do professor alfabetizador. Todas devem ser, segundo a autora, pautadas nos conhecimentos sobre alfabetização e letramento, considerando a realidade dos que estão em sala.
Contudo faz-se falta nas práticas pedagógicas dos professores, de acordo com Magalhães (2017),
a utilização das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas dos professores. Desta forma, mesmo que
o professor seja afetado pelo digital cotidianamente, o como trazer/incluir nas práticas pedagógicas e o
trabalhar em sala de aula, ainda é um grande desafio. Segundo Dias e Coelho (2016, p. 47):

[...] não seria o digital um lugar em que o professor poderia também atuar, produzindo saberes e
criando as condições? Claro que, sendo o sujeito perpassado pela ideologia, os mecanismos de
controle, próprios tanto do pedagógico e educador quanto do econômico, estão presentes, produzindo efeitos.

As inerências sobre a posição do professor vêm ganhando perspectivas e desafios frente ao digital
desde as discussões do New London Group em 1994. Assim, desde aquele momento, o utilizar as tecnologias digitais em sala de aula é pesquisado, discutido e colocado como ponto positivo na relação ensino-aprendizagem, uma vez que, está-se trabalhando com as práticas cotidianas dos sujeitos alfabetizandos
para que estes possam utilizá-las ainda melhor. Assim, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 20)
é preciso práticas pedagógicas que evidenciem os letramentos digitais que “[...] são habilidades essenciais
que nossos alunos precisam adquirir para sua plena participação no mundo além da sala de aula, mas também podem enriquecer sua aprendizagem dentro da sala de aula.”
O sujeito discursivo que ocupa a posição professor alfabetizador da EJA é afetado pelo funcionamento do digital no cotidiano, contudo, em suas práticas pedagógicas, o digital ainda é pouco utilizado.
O que remete o assunto para a afirmação de Dias (2018), de que só é possível haver a relação entre tecnologia e educação se esta aderir ao processo educacional, ou a materialidade digital se deslocar para o
espaço educacional. Todavia, ao chegar nesse ponto, há de se destacar novamente que, em conformidade
com Magalhães (2017), se no espaço das escolas não tiverem os aparelhos tecnológicos digitais e se não
ocorrerem formações continuadas acerca das tecnologias digitais, o sujeito que ocupa a posição professor
alfabetizador da EJA, não encontrará suporte para suas práticas pedagógicas, o que o manterá estabilizado
no letramento impresso, na conjuntura escolar marcada como tradicional.
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Efeito de fecho

Schwartz (2013) elenca pontos de discussões sobre o sujeito professor alfabetizador na EJA, destarte, percebe-se que coloca apenas ao cargo do professor a responsabilidade do uso das tecnologias digitais nas salas de aula da escola. Outros autores também pontuam a necessidade de o professor buscar essas
novas competências para articular em suas práticas pedagógicas. Contudo, na perspectiva que se traça
este artigo, elenca-se a importância da participação não só dos professores alfabetizadores, mas também
de todo o corpo docente e discente da escola, da atenção dos profissionais que trabalham na perspectiva
de uma formação continuada, da participação da sociedade e, principalmente – pode-se dizer, prioritariamente – do Estado, uma vez que, parte-se deste a destinação das verbas para a aquisição de aparelhos
tecnológicos digitais necessários para se alcançar uma educação na perspectiva do letramento digital.
Nesta discursividade, à qual o espaço da escola e a educação destinada à jovens e adultos se encontra, a posição sujeito professor alfabetizador da EJA é ocupado por determinado sujeito do discurso, que
se inscreve na discursividade, que é formado socialmente, historicamente e ideologicamente, o que gera
a interpelação do indivíduo em sujeito, acarretando nas posições que ocupa durante a vida. Assim, no que
diz Orlandi (2017), os modos de individualização do sujeito, em sua posição, são produzidos de acordo
com os processos de interpelação, o que produz o processo de identificação em sua individualização, não
una, mas formada por muitos outros discursos e outras produções de sentidos.
Conclui-se que a posição sujeito professor alfabetizador da EJA e as inerências que o compete –
assim como, as discursividades produzidas pelo sujeito em sua interpelação em seu modo de individualização –, se estendem face ao processo de inserção das tecnologias digitais durante sua prática pedagógica,
o que abrange novas perspectivas, inquietudes e desafios em sua posição sujeito, uma vez que, a pesquisa
TIC Educação 2017 aponta que cada vez mais professores utilizam as materialidades digitais em suas
aulas, contudo tais atividades só crescerão se houver uma ampla mobilização de destinação de recursos
digitais para as escolas, além de um investimento em formações profissionais acerca do letramento digital.
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Resumo:

Esta apresentação oral propõe uma análise crítica e reflexiva sobre o processo de formação continuada de
docentes da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de Belo Horizonte em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC Minas, realizada no ano de 2018. Os encontros mensais,
realizados no Museu de Artes e Ofícios, utilizaram estratégias metodológicas dialogadas e participativas
como rodas de conversa, filmes comentado, dinâmicas de grupo, visita ao acervo do museu e estudos de
textos. No contexto educacional contemporâneo, compreender o fenômeno relacionado à cultura digital,
não significa simplesmente conhecer fatos, técnicas e tecnologias. Torna-se necessário compreender, descrever, analisar, interpretar e refletir criticamente sobre este fenômeno cotidiano, investigando as relações
históricas entre os meios de comunicação social, suas características e linguagens, a educação escolar, a
vida privada e os lapsos geracionais. Nesse sentido, a formação docente visou problematizar os impactos
da cultura digital na prática pedagógica, evidenciando as implicações da tecnologia digital nos modos de
subjetivação contemporâneos. A partir de uma avaliação positiva realizada junto aos partícipes, a parceria
entre as instituições foi renovada para continuidade das ações formativas no ano de 2019.
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Introdução:

O presente texto é uma ampliação da comunicação oral homônima apresentada no 2º Simpósio
Internacional Subjetividade e Cultura Digital: saber, criação e virtualidade. O artigo propõe uma análise crítica e reflexiva a partir da experiência de formação continuada docente da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) na Rede Municipal de Belo Horizonte em parceria com o Programa de Pós-Graduação
em Psicologia da PUC Minas no ano de 2018. A estrutura textual tem como pontos de partida dois temas
recorrentes nas rodas de conversa com docentes: 1. A virtualidade enquanto meio ou transtorno para as
práticas pedagógicas na escola; e 2. Os ambientes de aprendizagem dentro e fora dos muros da escola. Ao
longo do texto, são apresentados trechos de falas docentes coletados durante os encontros no intuito de
ilustrar o raciocínio científico e as hipóteses levantadas.
No contexto contemporâneo da educação e da cultura, compreender o fenômeno relacionado à
cultura digital não significa simplesmente conhecer fatos, técnicas e tecnologias. Torna-se necessário compreender, descrever, analisar, interpretar e refletir criticamente sobre este fenômeno cotidiano, investigando as relações históricas entre os meios de comunicação social, suas características e linguagens, a educação escolar, a vida privada e os chamados lapsos geracionais. A crença de que as gerações de crianças
e adolescentes são nascidas letradas de alguma forma nas virtualidades é uma tônica recorrente nas falas
docentes, produzindo certo ressentimento por não dominarem da mesma maneira esses meios, sentindo-se
ultrapassados. Há também uma crença de que deveria haver ambientes especiais para os suportes virtuais,
como os laboratórios de informática, apesar de estes já serem uma ideia um tanto superada devido a sua
óbvia conotação de excepcionalidade curricular. Mesmo assim, paira uma dúvida nas falas docentes de
que algum lugar ou alguma pessoa mais bem informada na escola deveria se encarregar disso.
O texto esta organizado em 4 partes além da introdução, nomeadamente: 1. Cenário teórico metodológico. 2. Real X Virtual: a cultura digital na escola; 3. Notas sobre os ambientes de aprendizagem; 4.
Considerações finais: diálogos em construção.

Cenário Teórico e Metodológico:

No cenário nacional, inúmeras políticas públicas educacionais tem sido produzidas no Brasil desde
o final do século XX, o que evidencia o investimento do Ministério da Educação na formação docente e
no constante aperfeiçoamento dos profissionais da educação como política pública de Estado.
No contexto local, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte fomenta uma política
pública de incentivo à formação docente continuada em diferentes áreas do conhecimento. Para tanto, são
realizadas parcerias e articulações com diferentes setores do poder público, da sociedade civil e da academia. Exemplo disso, ocorre entre o Núcleo de Educação, Cultura e Cidadania da Secretaria Municipal de
Educação e o Programa de Pós Graduação em Psicologia da PUC Minas por meio do “Projeto Educação e
Cultura: o cotidiano escolar na era tecnológica”. O projeto tem como objetivo problematizar os impactos
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da cultura digital na prática pedagógica de jovens, adultos e idosos da EJA, evidenciando as implicações
da tecnologia digital nos modos contemporâneos de subjetivação.
Os encontros mensais de formação foram realizados entre os meses de abril e novembro de 2018 às
sextas feiras a noite no Museu de Artes e Ofícios - parceiro desde 2013 da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte no âmbito do Programa Percurso Museológico História de Mulheres - e utilizaram
diferentes estratégias metodológicas dialogadas e participativas (THIOLLENT, 2002; REY, 2010) como
estudos de texto, oficinas, filmes comentados, dinâmicas de grupo e visitas temáticas ao acervo do museu.
Vale destacar que cultura e educação exercem um papel central na experiência formativa dos indivíduos,
uma vez que a função da escola não se restringe à instrução pessoal, mas também à formação social, cultural e do mundo do trabalho (ALVES e SOUZA, 2017).
As temáticas abordadas nos encontros tinham como articulação interdisciplinar a tríade educação/
tecnologia/diversidade. Para tanto, foram utilizados: 1. Episódios da série Black Mirror da Plataforma Netflix que tratam de forma crítica e quase apocalíptica a relação do ser humano como o mundo tecnológico;
2. Charges bem humoradas sobre a dependência humana das máquinas no cotidiano; 3. Textos e artigos
sobre o chamado sexteen que abordam o uso diferenciado por gênero dos recursos da internet; 4. Vídeos
sobre ciberbulling e trollying que problematizam as redes sociais como espaços coletivos de vingança,
ódio, agressão e outros tipos de violência; 5. Discussão teórica sobre os impactos da tecnologia na prática
profissional docente; 6. Visita temática ao acervo do Museu de Artes e Ofícios pela ótica histórica das
ferramentas tecnológicas do passado e do presente.
O perfil dos partícipes da formação na EJA era composto por docentes de diversas áreas do conhecimento; idades variantes entre 25 e 58 anos; 89% do sexo feminino; a maioria com cursos de pós
graduação lato sensu e com média de 10 anos de trabalho na Rede Municipal de Educação. A EJA pode
ser entendida como sendo “um conjunto de práticas, vivências e propostas que lidam diretamente com a
construção social, histórica e cultural das categorias de idade.” (GOMES, 2005, p.87). As diferenças geracionais, étnicas, de gênero, de credo religioso, de classe social dentre outras, são enriquecedoras do ponto
de vista pedagógico e humano, sendo determinantes no cotidiano, na organização curricular e na práxis
escolar da EJA. No último encontro de formação, no mês de novembro de 2018, os docentes avaliaram
a experiência como positiva e necessária para a práxis pedagógica, sendo, portanto, renovada a parceria
interinstitucional para o ano de 2019.

Real X Virtual: a cultura digital na escola

Em “A Ontologia Social dos Ambientes Virtuais”, Philip Brey (2003) define que virtual não é o
mesmo que irreal. É possível pagar suas contas usando a Internet, assim como pode-se contrair dívidas
reais online. Em ambientes virtuais os documentos desempenham a mesma função que os documentos em
papel. Em contraste, árvores, rios e animais virtuais não são considerados reais.
Nos ambientes virtuais, dois termos adquirem importante papel tipológico: 1. Entidade virtual e
2. Objeto virtual. Segundo Brey (2003), muitas entidades virtuais são consideradas como parte do mundo
real. Para o autor, uma entidade virtual pode apresentar funções físicas, tais como arquivos de música,
vídeo, programas sintetizadores de sons e voz, e-book de fotografias e outros software; realizar transações
institucionais tais como contratos, bilhetes de concerto e títulos de garantia; exercer tipos específicos de
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funções como programas de design, jogos com avatares, mapas, GPS e Google Earth; e disponibilizar
espaços para pagamentos (Pay Pal), compromissos, elogios, opiniões e insultos (Whatsapp, Facebook,
Instagram).
Já os objetos virtuais são baseados na realidade física percebida, como móveis em um programa on
line de design ou um avatar em um jogo virtual. Enquanto um objeto virtual está disponível para o manipulação do usuário, uma entidade virtual não está disponível, pois programas, redes sociais ou jogos além de
possuírem um provedor, são pateteados. Um objeto não é, no meio virtual, a sua própria reprodução - ele é
uma simulação. Como simulação, ele traz traços da representação do objeto, sua reapresentação em outro
nível. Mas se um objeto retém sua essência física, podemos chamar-lhe real (BREY, 2003). Um martelo,
por exemplo, é um martelo porque ele desempenha essa função. A ferramenta pode executar a função
porque tem características físicas necessárias. Um computador não pode reproduzir estas características
físicas, o que faz de um martelo virtual uma simulação. As máquinas não podem reproduzir a massa, o
volume, a espessura e a textura, mas certos fenômenos que não dependem dessas características somadas
podem ser criados por entidades virtuais tais como imagens, sons, formas e cores. Na escola, quando um
professor realiza o preenchimento de boletins de notas e planilhas de dados on line produz consequências
reais na vida de um estudante.
Além da característica de representação de um objeto virtual, a simulação apresenta outra característica importante - a interatividade, como no caso da indústria de jogos virtuais onde o envolvimento
emocional é mais importante do que experiências sensoriais convincentes e realistas. Não importa tanto
que algo pareça real, mas que seja sentido como real (BREY, 2003). O poder do jogo é a sua imersividade
que visa uma experiência emocionante e não uma experiência realista. Ouvir uma orquestra em HD ultrasurround ou assistir a um ataque terrorista ao vivo podem causar efeitos físicos e mentais multivariados
como prazer auditivo, aversão e nojo.
Partindo para uma reflexão no universo educacional, uma representação em sala de aula pode
acontecer por meio de textos escritos como poemas, crônicas, romances, anúncios, reportagens, e também
por textos imagéticos como vídeos, filmes, dramatizações e outras expressões artísticas. A representação
é largamente utilizada na escola, quer seja por sua fixidez no tempo e no espaço ou pela sua produção em
massa. Mapas em papel, por exemplo, são representações tomadas como autoexplicativas e pertencentes
ao senso comum. A interatividade por meios digitais ou midiáticos, no entanto, é pouco compreendida e
utilizada na escola, no caso de mapas virtuais como, por exemplo, o aplicativo Google Earth, a interação
é instantânea e pessoal, demandando uma mediação docente ativa. Tais aplicativos de mapas virtuais
possuem uma série de recursos interativos que podem dificultar a assistência docente para cada estudante,
conforme o tamanho da turma. Porém, os próprios estudantes podem se ajudar uns aos outros, tornando a
interatividade mais fluida e autônoma em sala de aula. Nesse contexto, questões discutidas nos encontros
de formação dizem respeito a todos os atores da escola e nos movem a refletir sobre o papel reflexivo do
profissional de educação (PERRENOUD, 2000) na contemporaneidade:

Docente 1: Fico pensando (...) com esse ritmo acelerado da vida, será que temos tempo para
acompanhar todas as inovações midiáticas e não nos sentirmos ultrapassados?
Docente 2: O uso dos meios tecnológicos na EJA é satisfatório? (...) é suficiente? As diferenças geracionais entre a gente (professores) e os estudantes mais jovens da EJA repercutem nesse uso?
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Docente 3: Será que a escola, como um grande ambiente de aprendizagem, está aberta a
comunicação mais ampla e abertura para o mundo que a cerca? Ou a gente está preso numa
espécie de bolha? (REGISTROS DE DIÁRIO DE CAMPO, 2018)

Há bem pouco tempo, professores asseguravam-se de seu saber por meio da informação retida
ao longo dos anos, por meio do método científico e por meio do pensamento representacional. Os meios
de produção da vigência desse pensamento, a arte, por exemplo, em suas variadas formas exigia técnica
especifica e dependente de meios físicos. Podemos atribuir parte da angústia docente atualmente à perda
dessas prerrogativas.
A representação nos meios digitais, tanto em jogos, como em programas e aplicativos construcionistas, pouco se deve ao talento ou a dons específicos, mas ao treino e dedicação. Os meios de produção
se popularizaram e os meios de divulgação se ampliaram geometricamente. Portanto, a academia já não é
parâmetro para sua avaliação. Os próprios meios criam seus próprios limites de avaliação. A informação
já não interessa como centro discursivo da sala de aula, pois esta é disponível nas mais diversas formas na
Internet. Quanto ao método científico, se fosse aplicado aos meios virtuais poderia ser de grande utilidade
na criação de filtros de leitura e visualização de conteúdos. Uma tarefa fundamental no processo de ensino
e aprendizagem em ambientes virtuais é a utilização de filtros críticos de navegação, perante o vasto quantitativo de informações a que estamos submetidos:

Docente 4: Quando entramos na internet para pesquisar algo, é muito fácil se perder (…)
abre uma aba, abre outra, clica aqui, clica ali (….) quando vai ver, não sei mais voltar para o
início da pesquisa. Isso acontece muito com nossos estudantes e com a gente (professores)
também.
Docente 5: (...) como proteger meus direitos de cidadão da informação incorreta ou falsa?
O mundo está cheio de fake news (…) um perigo (…) como proteger da difamação ou
exposição da privacidade? Público e privado, hoje em dia, quase viraram sinônimos! (REGISTROS DE DIÁRIO DE CAMPO, 2018).

Segundo Goldsmith (1996), a Internet é funcionalmente idêntica aos fenômenos existentes no
mundo físico. A Internet é um meio como tantos outros, como jornais, revistas e cinema. Tudo o que acontece na Internet é um ato com correspondência na vida real. Você pede um livro, insulta alguém ou vende
ações. Não devemos nos concentrar no meio, mas nas atividades tornadas possíveis pelo meio. Lastowka
e Hunter (2004) afirmam que os mundos virtuais são irreais em um sentido físico de existência, mas não
artificiais ou imaginários. Coisas inventadas não saem do âmbito da realidade tangível, elas obedecem
leis e regras linguístico sociais e por isso, exercem funções significantes, daí o sucesso dos meios virtuais.
Problemas em torno de mundos virtuais muitas vezes são exacerbados porque o virtual não é considerado
como parte do mundo. É importante que todas as atividades e eventos virtuais sejam descritos como parte
do mundo real e cotidiano e não como um fenômeno paralelo, existente num domínio ou reino diferente.
Os atos que ocorrem dentro de um programa partilhado não são radicalmente diferente dos mesmos atos
fora dele e, portanto, não causam novos problemas. Os conflitos sobre objetos virtuais mantém questões
fundamentais e seculares como direitos legais e privacidade.
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Notas sobre os Ambientes de Aprendizagem

O termo ambiente de aprendizagem é geralmente entendido como sendo as circunstâncias ou o
contexto da aprendizagem ou alguns elementos desse contexto. Segundo Gautério e Rodrigues (2013),
no intuito de transformar a escola em um espaço vivo e agradável, “as salas de aula foram transformadas
em ambientes de aprendizagem equipados de acordo com as necessidades de cada disciplina” (2013, p.
606). Essa terminologia é complexa, pois o termo ambiente de aprendizagem é usado de forma imprecisa
e intercambiável com outros termos. Sala ambiente ou laboratório são termos comumente usados como
uma alternativa para a sala de aula dita tradicional, uma vez que a sala de aula de 4 paredes alcançou sua
data de validade como um conceito útil no discurso educacional. As paredes da sala de aula sempre foram
fronteiras imaginárias, regidas por um currículo e sistemas escolares centralizados. Isto é verdade não só
para os contextos socioculturais das escolas, mas também para o fato de as tecnologias de informação e
comunicação ligarem cada vez mais o estudante às fontes de dados que operam fora do controle de docentes.
Nesse contexto, a sala de aula, o material didático, os espaços coletivos da escola como quadras,
banheiros, cantina, biblioteca e corredores, além dos próprios corpos de estudantes, docentes e demais
funcionários da escola podem ser tomados como analisadores institucionais (LOURAU, 1995), ou seja,
elementos de indagação que permitem revelar a estrutura da organização, denunciar contradições, demarcar lugares, segregar sujeitos, construir normas e delimitar comportamentos. O analisador institucional
consiste em um importante ponto de reflexão critica entre o instituído e a instituinte no espaço da escola.
Dessa dialética, emerge o currículo escolar. Entendemos currículo numa perspectiva ampla, para além
de conteúdo programático e planos de aula. Paraíso (2010) apresenta um visão de currículo com foco na
diferença e sua valorização, segundo a autora, “Um currículo é, por natureza, rizomático, porque é território de proliferação de sentidos e multiplicação de significados (…) é pura diferença; é diferença em si”
(PARAÍSO, 2010, p. 588).
É fundamental considerar a diversidade de sujeitos durante as práticas pedagógicas. As diferenças, muitas vezes, são tomadas como desigualdades, produzindo violências alicerçadas em hierarquias e
assimetrias entre os sujeitos. Nesse contexto, a socialização entre as diferenças torna-se uma potente ferramenta pedagógica (PERRENOUD, 2000) que integra a concepção curricular, uma vez que as relações
intra e interpessoais são importantes elementos dos processos de aprendizagem. Todos os posicionamentos sociais estão presentes nas práticas escolares e as situam em relação à política, religião, etnia, gênero
e mídias.
No mundo social, existem relações e práticas posicionadas, quer tenhamos conhecimento delas ou
não, assim como as línguas, as posições sociais, as regras sociais, os textos, as razões e as crenças dos
indivíduos. Ambientes de aprendizagem dependem dos atores envolvidos (docentes, discentes, técnicos,
gestão escolar) mas também dependem de outros, como objetos tecnológicos ou virtuais. Um propósito
central nos ambientes de aprendizagem é a criação e partilha de significado.
O realismo crítico (BAERT, 1995) destaca que ambientes de aprendizagem são sistemas abertos
e devem ser assim. Qualquer tipo de organização social, como o sistema judicial, a organização da vida
profissional, as famílias, o sistema educativo ou o sistema de saúde, são exemplos de sistemas pseudofechados - são o resultado de um esforço consciente para tornar a sociedade mais controlável em relação
aos diferentes objetivos de pessoas ou de políticas partidárias. O fechamento, no entanto, é sempre de tipo
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espúrio e longe do fechamento artificial do experimento das ciências naturais. A mudança e a renovação
fazem parte das características constitutivas da sociedade humana. (DANERMARK et al, 2002)
Um exemplo são as crenças de professores e estudantes quando estão em desacordo sobre determinado conteúdo, assunto ou tecnologia. O paradigma dominante na investigação em educação científica documenta um surpreendente conjunto de casos em que estudantes constroem os seus próprios significados
alternativos, que muitas vezes estão em desacordo com o que os professores pensavam ensinar (PFUNDT
and DUIT, 1994).

Docente 6: (…) outro dia, meu aluno me deu uma verdadeira aula. Eu estava passando o
maior aperto para ligar o data show no computador (…) aquele tanto de fio (…), pois ele
chegou e rapidinho ligou tudo (…) e ainda me deu dicas alternativas de uso de um aplicativo no celular que nunca consegui usar. (REGISTROS DE DIÁRIO DE CAMPO, 2018).

Este exemplo indica a abertura dos currículos concebidos com base na presunção de que discentes
atuam como receptores do conhecimento docente, a visão empirista. Implícito em tais currículos é que
eles são sistemas fechados ou aproximações de sistemas fechados. O ambiente de aprendizagem deve
ser entendido como uma entidade em mudança e autoreflexiva e não como um conjunto de condições
iniciais fixas. As teorias de cognição situacionais (BARAB and DUFFY, 2000) constroem ambientes de
aprendizagem focando nas estruturas do mundo e como eles restringem ou possibilitam a aprendizagem.
Em abordagens socioculturais a cognição situada e a construção do significado estão ligadas a contextos
e propósitos específicos e os estudantes participam do redesenho dos ambientes de aprendizagem. As
teorias são amplamente sócio construtivistas na medida em que consideram a aprendizagem de indivíduos
dentro de contextos não apenas sociais, mas também materiais. Esta abordagem acomoda as interações
dos estudantes com a computação e outras tecnologias (BELL and WINN, 2000).
Conceber o laboratório de informática como lugar emblemático de onde ocorreriam as interações
virtuais presta um desfavor na discussão sobre possíveis redesenhos pedagógicos que não estejam prontos
à espera do estudante, mas que interajam a partir das experiências reais vivenciadas por estudantes e professores em um mundo cada vez mais virtualizado e digitalizado. O abandono dos aspectos tradicionais do
ensino aprendizagem baseado em ambientes controlados previamente parece produzir um currículo imaginário para um estudante imaginário e um professor imaginário. Todos em uma construção alucinatória
que pode não levar em conta a verdadeira ontologia dos ambientes virtuais e consequências na vida social
cotidiana.

Considerações Finais: diálogos em construção

Este artigo apresentou uma análise crítica e reflexiva a partir da experiência de formação continuada docente da EJA na Rede Municipal de Belo Horizonte em parceria com o Programa de Pós-Graduação
em Psicologia da PUC Minas realizado no ano de 2018. A dialética entre real e virtual é uma temática
recorrente nas discussões na escola, pois o virtual não é considerado como parte do mundo. É importante
que todas as atividades e eventos virtuais sejam descritos como parte do mundo real e cotidiano e não
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como um fenômeno paralelo, existente num domínio ou reino diferente. Sob a ótica teórico metodológica
dos ambientes virtuais de aprendizagem (BREY, 2003), dos espaços e atores da escola como analisadores
institucionais (LOURAU, 1995), da concepção ampliada e fluida de currículo (PARAÍSO, 2010) e do
docente como um profissional reflexivo em ação (PERRENOUD, 2000), torna-se essencial pensar o processo ensino e aprendizagem para além dos muros da escola, isto é, conceber uma escola viva em sintonia
com seu tempo.
Conflitos presentes em sala de aula são oriundos, muitas vezes, da ruptura com o paradigma do
docente como lugar do suposto saber acumulado. O acesso à informação está mais democrático e também mais pulverizado nas redes virtuais, produzindo tensões nas relações docentes/discentes. Assim, é
desejado um currículo que leve em consideração os múltiplos atores e seus conhecimentos no processo de
ensino e aprendizagem. Para tanto, é preciso romper com a lógica tradicional e cristalizada de processos
de aprendizagem, considerando a escola como um grande ambiente de aprendizagem, ou seja, como uma
entidade em mudança e autoreflexiva e não como um conjunto de condições iniciais fixas. Por fim, as
reflexões sobre educação no âmbito da cultura digital e da tecnologia discutidas nesse texto não se encerram em si mesmas, são um convite a outros olhares, outros pontos de vista e outras formas de conceber a
prática docente numa perspectiva horizontalizada e multidisciplinar.
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RESUMO

O presente trabalho pretende trazer à luz as possibilidades de aprendizagem histórica presentes nos jogos
virtuais gratuitos, on-line e acessíveis por dispositivos móveis que optaram por adotar temas da história
como pano de fundo de seu enredo. Partindo do pressuposto de que o advento das Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação – TDICs vem potencializando a sensação de velocidade com que as mudanças ocorrem na sociedade. Acredita-se que a elaboração de novas propostas de ensino que contemple
a utilização dos jogos virtuais como um artefato capaz de favorecer e facilitar a aprendizagem de conceitos históricos – como tempo e espaço, por exemplo – vem se tornando cruciais para que, os estudantes,
tenham um melhor entendimento do conteúdo regular do ensino de história. Para tanto, o presente artigo
propõe a utilização dos jogos virtuais como um artefato licito capaz de proporcionar um ambiente mais
divertido e atraente, de potencializar a aprendizagem do ensino de História e de aproximar os educandos
dos conteúdos históricos de forma amigável.

PALAVRAS-CHAVE: Jogos virtuais, História e Aprendizagem.

VIRTUAL GAMES: Facilitating Artifacts for Teaching History Teaching

ABSTRACT

The present work intends to bring to light the possibilities of historical learning present in free online
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games, online and accessible by mobile devices that have chosen to adopt themes of history as the background of their plot. Starting from the assumption that the advent of Digital Technologies of Information
and Communication - TDICs has been increasing the sensation of speed with which the changes occur in
the society. It is believed that the elaboration of new teaching proposals that contemplate the use of virtual
games as an artifact capable of favoring and facilitating the learning of historical concepts - such as time
and space, for example - has become crucial for students, have a better understanding of the regular content of history teaching. In order to do so, the present article proposes the use of virtual games as a legal
artifact capable of providing a more fun and attractive environment, of enhancing the learning of History
teaching and of bringing students to the historical contents in a friendly way.

KEYWORDS: Virtual games, History and Learning.

Introdução
Nas últimas décadas, o advento das tecnologias digitais de informação e comunicação - TDICs4 tem
proporcionado à sociedade contemporânea uma gama de possibilidades tão ampla que, segundo Sevcenko
(2014), as mudanças desencadeadas a partir da utilização dessas tecnologias são “[...] de tal magnitude
que faz os [...] momentos anteriores parecerem projeções em câmara lenta”. (SEVCENKO, 2004, p. 16).
No entanto, apesar de todas mudanças provocadas pelas TDICs nas sociedades contemporâneas,
o sistema educacional brasileiro insiste em reprisar métodos de ensino que remetem a momentos, como
relatado pelo autor, que lembram “projeções em câmara lenta”. Segundo Mattar (2010) a educação oferecida aos jovens pelo sistema educacional, ainda se encontra segmentada, e as escolas continuam a oferecer
“[...] um conteúdo descontextualizado que o aluno tem de decorar, passiva e individualmente[...]”. (MATTAR, 2010, p. XIII). Porém, já não é mais possível continuar a ignorar que o sistema educacional brasileiro, assim como os demais espalhados pelo mundo, encontra-se imerso em uma sociedade na qual, seus
atores, vivenciam uma busca diária para se adequarem às constantes mudanças provocas pelas TDICs.
Ainda assim, aparentemente, o que o sistema educacional brasileiro deixa transparecer para essa
sociedade é sua falta de perspectiva em relação ao advento de possíveis mudanças – no que se refere ao
uso das TDICs no ambiente escolar – seja no presente ou em um futuro próximo. Para Mattar (2010), esse
problema transcenderia uma visão de como a educação deve ser no futuro, já que segundo o autor faltaria
ao sistema educacional brasileiro conhecer e reconhecer as habilidades cruciais a qualquer cidadão ou
profissional na atualidade, como: “Saber aprender (e rapidamente), trabalhar em grupo, [...] compartilhar,
ter iniciativa, inovação, criatividade, senso crítico, saber resolver problemas, tomar decisões (rápidas e baseadas em informações geralmente incompletas), lidar com a tecnologia [...]”.(MATTAR, 2010, p. XIV).
Certamente, em um mundo globalizado, fluído e conectado, habilidades como citadas por Mattar
2010), se fazem cada vez mais necessárias. No caso específico da educação brasileira, isso já poderia ser
uma realidade, uma vez que os Parâmetros Curriculares Nacionais – (PCNs) publicados no ano final do
século XX, já explicita a importância de se pensar em propostas curriculares que contemplam as perspectivas futuras da educação do país, ao revelar que “[...] uma proposta curricular que se pretenda contempo4
No restante do trabalho será usada a sigla TDICs para se referir às Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação.
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rânea deverá incorporar como um dos seus eixos as tendências apontadas para o século XXI”. (BRASIL,
2000, p. 12) . E mais do que isso, os PCNs evidenciam, em seu texto, que não se pode negligenciar as
mudanças provocadas pelas TDICs na sociedade brasileira, ao explicitar que, “A crescente presença da
ciência e da tecnologia nas atividades produtivas e nas relações sociais, por exemplo, que, como consequência, estabelece um ciclo permanente de mudanças, provocando rupturas rápidas, precisa ser considerada”. (BRASIL, 2000, p. 12).
Assim, com o intuito de se pensar em soluções didáticas que consigam contemplar, concomitantemente os PCNs e as características relatadas por Mattar (2010), é que se propõe a utilização dos jogos
virtuais gratuitos, on-line e acessíveis por dispositivos móveis5 como uma solução contemporânea capaz
de: I) promover a aproximação das TDICs com a escola; II) ajudar a desenvolver habilidades que atendam
as expectativas mínimas do momento histórico atual; III) e, por fim, de promover rupturas cada vez mais
rápidas. Uma vez que esses pressupostos são habilidades intrínsecas ao próprio ato de jogar. Para além
disso, uma proposta de aprendizado que consiga promover uma conciliação entre o processo de ensino e o
processo de aprendizagem aos jogos virtuais, tenderá a se atualizar constantemente.
Outro fator que deve ser considerado é o fato de que os jogos virtuais vêm ganhando espaço, nas
últimas décadas, entre os jovens e adolescentes que nasceram em meio às mudanças provocadas pelas
TDICs na sociedade. Não obstante, não se pode pensar que o ato de jogar seria uma criação da contemporaneidade, como deixa claro Huizinga (1971, p. 6) ao relatar que o jogo existiria “[...] antes da própria
cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes origens até a fase de civilização em que
agora nos encontramos”. Ideia também evidenciada por Arruda (2011), ao relatar que os seres humanos
desde seu nascimento demonstram características peculiares do jogo ao se relacionarem com outrem.
Logo, partindo do pressuposto de que o jogo se faz presente na vida dos seres humanos desde seu
nascimento, como relata o autor, não é difícil inferir que o jogo vem se tornando um componente integrante do processo de aprendizagem de jovens e adolescentes que se encontram imersos em meio às potencialidades dos jogos virtuais. Fato confirmado por Arruda (2011, p. 17), quando relata que “[...] as novas
gerações, sobretudo, aquelas nascidas a partir de meados da década de 1990, vivem imersas em formas de
aprendizagem baseadas em comunidades abertas, com níveis de hierarquias diferentes daquelas observadas nas escolas”. E é por isto que optou-se por refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem da
história, enquanto disciplina, no intuito de elencar elementos que possam auxiliar a responder a questões,
como: Os jogos virtuais, enquanto artefatos facilitadores para a aprendizagem do ensino de história, são
capazes de propiciar um ambiente adequado a aprendizagem dos conteúdos de história? De que forma os
jogos virtuais podem contribuir com a aprendizagem dos conteúdos e conceitos históricos? Como utilizar
o processo de aprendizagem histórica presente nos jogos virtuais, no intuito de melhorar o ensino de história em ambientes escolares?
Para o desenvolvimento deste estudo o caminho metodológico utilizado envolveu uma abordagem qualitativa, concomitantemente com um levantamento textual sobre a aprendizagem presente nos
jogos digitais.
Ensino de História e Os Jogos Virtuais
A partir de 1980, muita coisa se modificou no mundo e na sociedade, como consequência direta
5
A partir de agora todas as vezes que o termo jogos virtuais for utilizado neste artigo fica subentendido que ele
se refere aos jogos virtuais gratuitos, on-line acessíveis por dispositivos móveis.
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ou indireta da ampliação das possibilidades que foram disponibilizadas via TDICs. Destarte, as TDICs
passaram a fazer parte do cotidiano do cidadão, ainda que, alguns, não as vejam com bons olhos. Os
jovens e adolescentes que nasceram sob a sua égide, principalmente aqueles que viviam em cidades que
viabilizavam o uso de eletroeletrônicos e computadores com acesso à internet, seja ele discado, por cabo
ou via satélite, já não conseguem pensar seu cotidiano sem o uso das TDICs. Segundo Fonseca (2003, p.
205), “A identidade infantil constrói-se associada à condição social da infância, à inserção da criança num
grupo social, étnico e de gênero que se superpõe à condição geracional”.
Sendo assim, é pertinente supor que a infância é diretamente influenciada pelos avanços da sociedade como um todo. Considerando que a sociedade, já há algum tempo, vem sendo permeada pelas tecnologias de informática, é possível inferir, que, “a infância” se correlaciona direta ou indiretamente, com os
avanços tecnológicos através dos grupos sociais a que se pertence. Provocando “[...] “alterações mentais”
ou “mudanças cognitivas” causadas pelas novas tecnologias e [...] uma grande variedade de novas necessidades e preferencias por parte da geração mais jovem, especialmente na área de aprendizagem, embora
não se limite a ela”. (PRENSKY, 2012, p. 65).
Situação que é facilmente evidenciada no âmbito escolar contemporâneo, no qual há uma invasão
diária de aparelhos como os smartphones, com seus aplicativos de consulta, redes sociais e jogos virtuais,
inseridos nas salas de aula pelos próprios estudantes. Em contrapartida, ainda há, por parte de muitos docentes, uma cultura de resistência em relação à utilização das potencialidades desses aparelhos em sala.
Entretanto, tem se tornado cada vez mais difícil negar as possibilidades de aprendizagem que se agregam
à utilização desses dispositivos móveis nas práticas de ensino contemporânea, seja como instrumento pedagógico, seja como meio de interação entre estudantes e professores.
É claro que o advento dos dispositivos móveis, como os smartphones e os tablets, ainda é algo
muito recente. Contudo, não é preciso ser um expert em informática para constatar que muitas das potencialidades presentes nos computadores migraram para esses dispositivos móveis, e que a importância atribuída por alguns autores ao uso das TDICs na educação, também podem ser percebidas nesses aparelhos.

A utilidade desses produtos no ensino é incontestável, não apenas como instrumento de representação que auxilie na aprendizagem de conteúdos programáticos, mas também como estimulador da
pesquisa (particularmente entre estudantes de 1º e 2º graus). (FIGUEIREDO, 1997, p. 430).

Para Figueiredo (1997) as TDICs se tornaram um instrumento indispensável para a educação, à
medida que, por seu intermédio, se amplia o horizonte de possibilidades de ensino e da aprendizagem.
Além disso, as TDICs que hoje, mais do que nunca vêm se configurando, por intermédio dos smartphones,
como uma presença real nas escolas, têm se mostrado capaz de agregar e ampliar as possibilidades de
aprendizagem dos conteúdos escolares, em especial do ensino de História.
Partindo desse pressuposto, acredita-se que essa tecnologia pode ser interpretada como uma importante aliada do trabalho docente, com a intenção de despertar nos discentes o senso crítico e o interesse
pela pesquisa histórica. No entanto, se os docentes continuarem a ver os dispositivos móveis apenas como
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obstáculos para as suas aulas, nunca se conhecerá as reais potencialidades de sua utilização no intuito de
estimular o engajamento dos estudantes e de ampliar as possibilidades de aprendizagem.
Sendo assim, o primeiro passo em direção a utilização dos jogos virtuais como um artefato capaz
de auxiliar no processo de aprendizagem dos conteúdos de História passa necessariamente pela aceitação
dos docentes em interagir com a presença desses dispositivos móveis – em especial os smartphones – dentro do espaço escolar. Uma vez que a escola enquanto instituição encontra-se imersa em um novo contexto
histórico e social “[...] que se caracteriza pelo uso frequente das tecnologias, como telefone celular, games,
computadores, impressoras, internet, câmeras de vídeos, CDs, DVDs, TV a cabo e outras.”. (SILVA, 2013,
p. 110-111).
Mediante a essa realidade, vem se tornando cada dia mais importante a ampliação dos horizontes
que permeiam os paradigmas da educação no intuito de validar “[...] um cenário educacional e cultural
mais amplo existente fora do sistema formal de escolarização [...]”.(SILVA, 2013, p. 106). Ou seja, o
conhecimento em meio a essa sociedade fluida e pós-moderna atual encontra-se ao alcance de qualquer
pessoa através da Rede Mundial de Computadores. Sendo assim, “o espaço tradicional da escola não é
mais o limite para a educação na sociedade atual”. (SILVA, 2013, p. 110).
Diante da afirmação de Silva (2013) parece óbvio que o grande desafio dos docentes deixou de ser
o ensino dos fatos e passou a ser o ensino de como os estudantes devem trabalhar os conteúdos disponíveis
nos livros, na internet ou em qualquer outro meio de informação ao qual eles tenham acesso. Em outras
palavras, agora o desafio é “aprender a prender”. Nesse sentido, os jogos virtuais podem se configurar
como um importante instrumento de aprendizagem de várias disciplinas na contemporaneidade, inclusive
de história.
Segundo Mattar (2010) os jogos virtuais podem auxiliar no desenvolvimento cognitivo e cultural.
E mais do que isso, a participação no universo dos jogos virtuais faz com que seus jogadores aprendam a
negociar e interagir com as regras. Ou seja, os jogadores desses artefatos tendem a desenvolver um pensamento crítico, já que a própria dinâmica dos jogos virtuais acaba por forçar, a quem neles se aventuram
à busca por novas possibilidades de jogadas com o objetivo de evitar uma derrota que muitas vezes se
mostra inevitável. Nesse sentido, eles acabam criando um ambiente favorável para o desenvolvimento de
um raciocínio lógico e questionador sobre as pseudos realidades que se apresentam como verdade. E é
justamente essa forma crítica de encarar os fatos que se configura como uma das contribuições dos jogos
virtuais para quem pretende se dedicar aos estudos sobre a história da humanidade.
Mas, é preciso que se tenha a consciência de que a utilização dos jogos virtuais no ensino de história
não é uma solução milagrosa que resolverá todos os problemas de déficit de aprendizagem dos estudantes.
“A aprendizagem baseada em jogos digitais precisa ser combinada com outros métodos de aprendizagem,
tão funcionais quanto ela”. (PRENSKY, 2012, p. 27). Ou seja, os jogos virtuais devem ser encarados como
um instrumento capaz de auxiliar na compreensão de determinados conceitos históricos que, uma vez assimilados, podem contribuir para uma melhor aprendizagem do conteúdo escolar de História.
Assim, a proposta de utilização dos jogos virtuais como um artefato capaz de melhorar a aprendizagem do ensino de História passa, a princípio, pela ideia de uma aprendizagem periférica do conteúdo de
História. Isto é, não se deve pensar que os estudantes que se dispuserem a imergir no universo dos jogos
virtuais com temática em história, após algumas semanas de imersões diárias, se tornarão grandes especia-
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listas no período histórico retratado pelo jogo selecionado. Muito pelo contrário, a proposta de utilização
dos jogos virtuais como potencializadores da aprendizagem histórica passa muito mais por uma experiência virtual que possibilite aos estudantes vivenciarem e assimilarem determinados conceitos históricos que
se fazem presentes na situação de administrar o tempo e os acontecimentos que permeiam o universo dos
jogos em questão.
Nesse sentido, os jogos virtuais tendem a encorajar “[...] os jogadores a explorar detalhadamente
antes de irem adiante rápido demais, a pensar lateralmente e não só linearmente e a usar essa exploração
e esse pensamento lateral para repensar os próprios objetivos [...]”. (GEE, 2009, sp). É essa ruptura com o
paradigma de aceleração temporal – sensação implícita ao presente vivido do estudante – que se configura
como uma experiência real. Em outras palavras, a imersão do sujeito no ambiente virtual do jogo, pode
propiciar uma experiência única de aprendizagem de determinados conceitos históricos que podem ser
mais facilmente assimilados por intermédio de um olhar que consiga parar e vislumbrar a horizontalidade
dos fatos a serem estudados. Segundo Mattar (2010, p. XVIII) “a imersão nos jogos eletrônicos permite
exercícios de tomada de decisão, planejamento, desenvolvimento de estratégias e antecipações que não
são possíveis no cotidiano”.
Diante disso, acredita-se que os jogos virtuais teriam a capacidade intrínseca de propiciar a seus
interatores, através de uma experiência virtual, a participação ativa na construção de uma história que até
então se encontrava presente em seus livros didáticos, mas distante de seu cotidiano. Essa experiência
virtual de “vivenciar” os fatos históricos concomitantemente com os desafios criados pelo próprio enredo
do jogo faz com que a aprendizagem se torne divertida, atraente e, em muitos casos, imperceptível ao sujeito imerso no universo do jogo. Assim, se por um lado, “[...] o desafio e a aprendizagem são em grande
parte aquilo que torna os videogames motivadores e divertidos”. (GEE, 2009, sp). Por outro lado, os jogos
virtuais abrem uma perspectiva de aprendizagem dos conteúdos de História – e de várias outras ciências
– de uma forma amigável, natural e, acima de tudo, respeitando a individualidade de assimilação de cada
jogador.
Considerações Finais
As mudanças provocadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) já estão postas e, não há como negar que elas se configuram como uma realidade que se integra no cotidiano da
sociedade do século XXI. Partindo desse pressuposto, a alternativa, para se construir um sistema educacional de qualidade passa, necessariamente, pelo uso racional e eficiente das possibilidades de aprendizagem
peculiares ao uso das TDICs enquanto artefato pedagógico.
Contudo, não é difícil perceber que o sistema educacional brasileiro – apesar de todos os discursos
proferidos por aqueles que ocuparam o cargo de ministro da educação ao longo dos últimos 30 anos, dizerem o contrário – vem assumindo o risco de “tornar” a educação brasileira obsoleta, ultrapassada, arcaica,
e de não atender às necessidades históricas dos sujeitos inseridos na sociedade contemporânea. Situação
que precisa ser revista com urgência, a começar pelo currículo da educação básica, em especial aquele que
concerne ao ensino de História, que deveria ter como fim a função de nortear e promover uma aprendizagem histórica dinâmica, crítica e de qualidade.
Por conseguinte, não podemos mais nos dar ao luxo de negar, que o grande desafio dos docentes licenciados em História na atualidade, há muito deixou de ser aquele fazer “mecânico” que conduzia seus estudan-
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tes a memorizem os acontecimentos históricos a fim de obterem boas notas nas provas ou alcançarem uma
boa colocação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Agora, o desafio dos docentes de História é
fazer com que seus estudantes consigam compreender e assimilar as mudanças históricas que culminaram
em transformações políticas, sociais e econômicas que incidem, atualmente, em seu dia a dia, ocasionando, entre outras coisas, a sensação de aceleração temporal que eles muitas vezes não conseguem perceber.
– Talvez isso ocorra pelo fato de terem nascido em meio a essa realidade – mas, que segundo Koselleck
(2014) vem os impedindo de vivenciar empiricamente o seu próprio presente.
Situação que, por si só se traduz em um obstáculo genuíno a aprendizagem do ensino de História.
Em outras palavras, esses estudantes que nasceram em meio a uma sociedade permeada pelas TDICs só
conseguirão assimilar as peculiaridades presentes nos múltiplos tempos históricos contemplados pelo currículo do ensino de História, a partir do momento que se tornarem aptos a interpretar o seu próprio tempo.
Fato que, muito provavelmente, só acontecerá mediante a implementação de uma proposta de ensino de
História que valorize e respeite as peculiaridades do contexto no qual esses estudantes se encontram inseridos. Proposta esta, que para se tornar exequível, precisa vir embasada por um projeto curricular que vise
promover a identificação e a aproximação desses sujeitos com o conteúdo histórico a ser estudado.
Pensando nisto, optamos por apresentar os jogos virtuais como um artefato contemporâneo capaz
de suscitar essa identificação e, concomitantemente, extrapolar as barreiras do tempo e do espaço que sintomaticamente tendem a separar os educandos na contemporaneidade, do conteúdo curricular de História
a ser estudado.
Entretanto, Não se pode negar que a proposta do uso dos jogos virtuais como um artefato capaz de
propiciar um ambiente favorável a aprendizagem dos conteúdos de história, em pleno século XXI, ainda
encontra vários complicadores. Como tentou-se demonstrar nesse artigo. Situação que se agrava quando
pensamos na pequena quantidade de aulas semanais dedicadas a disciplina e a grande quantidade de conteúdo a ser ministrado nesse curto espaço de tempo. Diante desse quadro, qual seria a saída para conciliar
as possibilidades de aprendizagem do ensino de história presentes nos jogos virtuais com a realidade vivenciada por seus docentes no ambiente escolar?
Não é preciso dizer que não há uma resposta única para essa pergunta e, nem tão pouco um método
milagroso que possa ser utilizado por todos os docentes de história com eficácia. Sendo assim, é preciso
que cada docente mediante a realidade presente em seu ambiente escolar, elabore sua própria proposta de
utilização dos jogos virtuais no ensino de história. Ou seja, diante de um universo tão amplo de possibilidades de utilização dos jogos com temática em história, as escolhas – como não poderia deixar de ser
– ficam a cargo de cada docente. É claro que, nada impede que sugestões sejam dadas e que experiências
de sucesso relatadas por outros docentes da área sejam aproveitadas ou adaptadas para outra realidade.
De fato, apesar da pesquisa sobre as possibilidades de aprendizagem histórica presente nos jogos
virtuais ser um campo relativamente novo, ele tem se revelado repleto de possibilidades e desafios. Hoje,
pode-se dizer que muito já se avançou em termos de pesquisas sobre a utilização dos jogos virtuais enquanto artefato capaz de potencializar a aprendizagem do ensino de história e mais do que isso, podemos
dizer que no Brasil existem pesquisadores que se destacam nesta área, como: Cláudio Mendes6, João Mattar, Lynn Alves7, Eucidio Arruda.
6
MENDES, Cláudio Lúcio. Jogos eletrônicos: Diversão, Poder e Subjetividade. Campinas - SP. Ed: Papiros,
2006. 155p.
7
ALVES, Lynn Rosalina Gama. Games: desenvolvimento e pesquisa no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2009.
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Entretanto, ainda há muito a se pesquisar nesta área, afinal, não se pode deixar passar despercebido o fato de que, todos os anos as instituições de ensino recebem estudantes ansiosos por encontrar uma
escola que esteja apta a interagir com seus conhecimentos em prol de uma aprendizagem que se revele
interessante e amigável.
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Eixo temático:
1. Educação: desafios e Inovações na cultura Digital.

Resumo:

O estudo focaliza as interações docentes em ambientes educacionais digitais e sua relação com cultura
digital demarcada pela sociedade da informação quando as relações humanas são fortemente mediadas
por tecnologias e suas comunicações. Objetiva mapear os acessos dos docentes dos cursos de graduação
de uma Faculdade da Região de Sete Lagoas- MG, visando à proposição de ações para a melhoria da
qualidade da formação e produção do conhecimento. Esse estudo está situado no âmbito das atribuições
da Comissão Própria de Avaliação, instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.
Os dados levantados constituem importante instrumento para o planejamento educacional, pois permitem
que sejam identificados, usos e materiais pedagógicos assim como as interações realizadas no ambiente
educacional denominado “ Sala Virtual” , espaço onde docentes , discentes e objetos de aprendizagem
interagem potencializando a construção de conhecimentos via cultura digital. Partindo da problemática
levantada, o planejamento pedagógico deverá ser alinhado com as competências a serem desenvolvidas
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para a consolidação do perfil de egresso pretendido, com objetos de aprendizagem e compreendido como
um dispositivo digital que possa dar suporte ao processo de aprendizagem. O estudo tem abordagem qualitativa, utilizando-se da análise documental e pesquisa bibliográfica; dialoga com ,Lévy(1999), PDI(20162020) , documentos oficiais e outros. Os dados apontam para a necessidade da qualificação da interação
nos ambientes digitais de aprendizagem e aproximação com a cultura digital.

Palavras-chaves: ambiente educacional digital; cultura digital; prática docente; interação; aprendizagem

1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, é conhecido que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vêm se tornando, de
forma crescente, importantes instrumentos de nossa cultura e, sua utilização, um meio concreto de inclusão e interação no mundo (LEVY, 1999). O reiterado emprego de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) em contextos educacionais, trouxe novos desafios para profissionais da área de educação.
Tal fato é claro, principalmente no caso brasileiro, quando observamos o crescimento de cursos a distância
(ABED, 2010), que se utilizam de TICs para acrescentar valor às suas estratégias de ensino-aprendizagem.
Por outro lado, cursos que têm como modalidade a educação presencial também passaram a usufruir dessas experiências, adotando das novas práticas, o que o ocasiona, de certa forma, uma certa desorganização,
quando se busca distinguir estratégias características de ensino-aprendizagem para cursos de educação a
distância das de cursos de educação presencial.
No sentido de identificar as peculiaridades que são inerentes das práticas pedagógicas em ambientes educacionais em contextuais digitais, esse texto apresenta como objetivo central mapear o acesso dos docentes dos cursos de graduação de uma Faculdade da Região de Sete Lagoas- MG, visando à proposição de
ações para a melhoria da qualidade da formação e produção do conhecimento. O estudo está situado no
âmbito das atribuições da Comissão Própria de Avaliação (CPA), instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A CPA é prevista na Lei nº 10.861/2004, tem como atribuições
a condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Educação e Pesquisa (INEP). A função da CPA é a realizar
de autoavaliação, conhecer a realidade da instituição na qual atua, com a finalidade de propor melhorias
para o aperfeiçoamento do ensino ofertado à comunidade estudantil.
A opção metodológica escolhida é de caráter qualitativo, uma vez que o desenho deste estudo compreende que todas as pessoas que dele participaram são reconhecidas como sujeitos que elaboram e produzem
práticas adequadas para intervenção nos problemas que reconhecem (CHIZZOTI, 2003, p.83). Nessa
direção, Chizzotti (2003) ressalta que a metodologia qualitativa parte do embasamento de que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.
Como estratégia metodológica, foi utilizada análise documental dos acessos dos docentes no ambiente
educacional digital denominado “sala virtual”, num período de dois meses, o que corresponde a um período de avaliação da Instituição pesquisada. O conteúdo desse acesso foi categorizado de acordo com o
tipo de material postado.
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A “sala virtual” é um Ambiente Educacional Digital (AVA), conceituada por Almeida (2003) como sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Consentem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento,
elaborar e socializar produções objetivando atingir determinados objetivos.
Sobre a Instituição pesquisada é importante ressaltar que entre os princípios que orientam as ações está
a inclusão de disciplinas semipresenciais e de estudos autônomos, utilizando-se da educação a distância,
em ambientes virtuais de aprendizagem, como modalidade capaz de flexibilizar o curso e garantir que a
formação do aluno não seja definida apenas pela organização rígida de horários semanais de aula, nem
ocorra somente no espaço físico oferecido pela instituição.
Entende-se, no contexto da instituição, como estudo autônomo, a capacidade do estudante de organizar
de forma independente sua busca por conhecimento, construindo sua base educacional condicionada a
determinados objetivos, portanto, se trata de uma estratégia formativa apoiada nas tecnologias digitais de
apoio à aprendizagem.
As atividades dos estudos autônomos são disponibilizadas no sítio eletrônico da Instituição, no ambiente
“Sala Virtual”, como já mencionado, e tem como objetivo promover a ampliação da aprendizagem, através do desenvolvimento da autonomia e aquisição dos conhecimentos necessários para uma formação
adequada ao perfil profissional objetivado.
Os documentos da Instituição ressaltam que inserção do recurso digital como mediação pedagógica é
feita através de um planejamento pedagógico prévio alinhado com as competências a serem desenvolvidas, os objetivos de aprendizagem e orientam que podem ser postados: textos, áudios, vídeos, imagens,
páginas de internet interativas, mapas mentais, esquemas, resumos , sínteses, links para pesquisas , bancos de teses e dissertações, revistas e artigos indexados .
Além disso, a Instituição disciplina que a carga horária prevista, nas atividades à distância dos componentes curriculares, limita-se a 15% da carga horária total conforme descrito e é regulamentada pela portaria
1134 de 10 de outubro de 2016 do Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Iniciamos esse texto com uma fundamentação teórica destacando os tipos de interações docentes e a necessidade de um novo pensar acerca da tecnologia educacional, seguida pela análise dos resultados obtidos
e finalizando com as considerações.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Diálogo com a literatura
Tori (2010), aponta o blended learning como um fenômeno de convergência entre o virtual e o presencial.
Para o autor, o Blended Learning oferece novas possibilidades educacionais, que fornecem não apenas a
aplicação de recursos para gerenciamento de conteúdo e processos de ensino-aprendizagem em educação
a distância, como também o uso de TICs, na perspectiva de agregar valor a processos de educação presencial.
O conceito de blended learning, na acepção de Tori (2010), descreve a adoção de sistemas de gerencia-
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mento de conteúdo e aprendizagem em contextos híbridos de educação, tanto presencial como a distância,
ou seja, em ambientes híbridos, que, são conhecidos por ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) ou
learning management system (LMS).
A utilização desse conceito passou a fazer parte também das rotinas de ensino aprendizagem em muitas
Instituições de Educação Superior (IES). Dessa forma, torna-se necessário refletir sobre o papel dessas
tecnologias em contextos de educação virtual, como interlocução ou mediação em contextos de Aprendizado Digitais . Ao utilizar-se das TICs como mediação pedagógica, entendida sob perspectiva sociointeracionista, deve-se analisá-las a tomando três dimensões distintas: o tipo de interação que permitem, o
tempo em que acontece a comunicação e a direção e a forma de comunicação.   
O conceito de interação é entendido na perspectiva sociointeracionista, cuja questão central é a aquisição
de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio, em termos sociais, culturais e históricos. Para os
sociointeracionistas, a aprendizagem é socialmente situada e acontece do social para o individual, através
de uma negociação de significados entre dois pares de aprendizes. O que o estudante consegue fazer, inicialmente, com a mediação dos interlocutores, paulatinamente conseguirá fazer de forma autônoma por
meio de tarefas tendo como base o andaimento, termo cunhado por Wood, Bruner e Ross (1976).
Assim, a ênfase está na compreensão da aprendizagem como resultado do contato do homem com seus
semelhantes num espaço construído sócio historicamente. Existem dois níveis de desenvolvimento: o desenvolvimento real, consolidado e o desenvolvimento potencial, aquelas aprendizagens mais complexas,
orientadas por mediação entre os interlocutores e por resultado da interação com seus pares. O conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é cunhado nessa abordagem sendo definido como a distância
entre o nível real de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver independentemente um
problema e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema sob
a orientação de um adulto ou em colaboração com outro companheiro mais capaz. (Vygotsky, 1996).
A proposição da teoria sociocultural é que os estudantes aprendam cooperativamente, na medida em que
associam aprendizagens já consolidadas, a outra aprendizagens de níveis superiores através da medição
de um par, que pode ser um professor, um colega ou outra pessoa. O conceito de andaime é precisamente
o conhecimento cresce com a transposição de um espaço para outro mais elevado, como os novos andares
que estão sendo construídos, bem como a capacidade de resolver problema. (BERGMANN,2013)
O que essa abordagem teórica enfatiza é que a aprendizagem é resultado da participação em atividades
mediadas socialmente, resultado da interação social e da co-construção do conhecimento pelos atores da
interação. (SCHLATTER; GARCEZ; SCARAMUCCI,2003). Desse modo, o gerenciamento pedagógico, deve pressupor que os ambientes educacionais são um lugar privilegiado para se criar oportunidades
de mediação e assistência para a ZDP.
Nesse caso, o professor (mediador) criará diversas formas de andamento e de assistência entre os interlocutores face o atingimento dos objetivos de aprendizagem, para isso, é necessário que haja oportunidade
de participação estudante-estudante e estudante-professor de forma colaborativa, mesmo nos ambientes
virtuais de aprendizagem.
Por outra perspectiva Kaplún (1998), apresenta os modelos de comunicação relacionando-os às teorias de
aprendizagem, a partir de três dimensões: modelo bancário de comunicação, modelo com ênfase em resultados e modelo de educação horizontal ou com ênfase no processo. Para explicar esse tripé, Kaplún (1998)
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fundamenta a ideia de que todo processo de educação pressupõe determinada prática de comunicação, e,
nesse sentido, imagina-se que o formato de determinado modelo de comunicação e informação utilizado
possa influenciar nos resultados de estratégias educacionais. Os modelos educacionais que utilização de
TICs, podem se valer de muitas soluções educacionais unidirecionais ou bancário, tradicional. Nessa abordagem, apenas o emissor possui prerrogativas e privilégios no processo de comunicação.
O modelo com ênfase em resultados é desenvolvido por Kaplún (1998) como um tipo falsamente democrático, visando a existência de um retorno ou feedback por conta do aprendiz, porém de maneira limitada
à visão imposta pelos objetivos do educador, pois há um processo de troca de mensagens entre receptores e
emissores, porém prevalece a vontade absoluta do emissor. Esse processo de comunicação não conta com
um elemento importante, que é conhecido como reflexão conjunta entre emissores e receptores.
O modelo de educação horizontal ou com ênfase no processo os papéis se revezam de maneira contínua
entre emissores e receptores. As relações que se estabelecem nesse processo são dialógicas: emissores e
receptores trocam mensagens, utilizando diferentes linguagens, e ambos são emissores e receptores de
mensagens. Vale ressaltar a aproximação desse modelo com a perspectiva sociointeracionista uma vez que
um dos principais acrescimentos de um modelo horizontal é a capacidade que emissores e receptores têm
em conjunto para a construção colaborativa do conhecimento, por meio da reflexão ou da construção de
conhecimentos.
2.2 Análise dos dados
Nessa seção, apresentamos os dados coletados no corpus informacional, salientando que a Instituição pesquisada conta com nove cursos a saber: psicologia, enfermagem, nutrição, enfermagem, biotecnologia,
ciências contábeis, administração, engenharia mecânica e engenharia química.
Abaixo, apresentamos, no gráfico 1, a quantidade das postagens realizadas por curso no recorte temporal
de de dois meses.
Gráfico 1- Distribuição das postagens na “ Sala Virtual” durante 02 meses em 2018.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras
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Constata-se que os cursos com maior número de postagens são da área de saúde. Vale destacar que a política nacional de educação permanente em saúde, prevê a utilização de ambientes virtuais de ensino e seus
recursos tecnológicos para a atualização e capacitação profissional e vem demonstrando sua importância,
posto que permite a flexibilidade e abertura no acesso ao conhecimento e disseminação da informação,
proporciona a formação de comunidades virtuais em áreas relacionadas à saúde.
Além disso, busca superar empecilhos de distância e de acesso a bibliografias, potencializando a circulação de dados e o desenvolvimento de debates, oferecendo uma adesão dos profissionais de saúde mais dinâmica. (UNA SUS, 2008). Tal premissa, evidencia que os profissionais da saúde já incorporam elementos
de uma cultura digital em suas práticas cotidianas, fato que poderia facilitar a transposição para a prática
docência em saúde. Em contrapartida, observa-se a baixa incidência de postagens de docentes das áreas de
engenharia e ciências contábeis, cursos com grande incidência de disciplinas das áreas das ciências exatas,
além de disciplinas técnicas.
Levy (1993, p. 10), chama a atenção quanto a posição central que a técnica ocupa no contexto contemporâneo. Porém, destaca que as críticas mais radicais e mais eficazes da corrente principal da evolução
da informática situam-se precisamente no terreno da técnica. Para ele, estamos vivendo o início de uma
transformação cultural, em que a forma de construir o conhecimento é colaborativa. Lévy esclarece que
os docentes precisam mergulhar na cultura digital, para compreender o universo dos estudantes. Ademais, salienta que os docentes devem usar as ferramentas virtuais a favor da educação, explorando suas
singularidades e dando mais espaço para que os estudantes participem mais ativamente do processo de
ensino-aprendizagem.
Assim, é preocupante o dado encontrado no contexto da Instituição pesquisada e demanda a necessidade
premente de revisão das práticas pedagógicas que visam formar profissionais para atuação num mundo
mediado pelas TICs. Evidencia-se que se faz necessário rever as práticas pedagógicas tornando-as mais
significativas, numa dimensão sociointeracional.
Sobre o sentido da construção de práticas pedagógicas mais significativas ressalta-se que, nos AVA´s, a
mediação tecnológica passa a ser fundamental no processo de construção das relações. Soares (2003),
relata   que os relacionamentos criados em um espaço virtual de educação podem até ser mais intensos,
emocionalmente, do que as inibições criadas pela comunicação face a face. (SOARES, 2003, p. 14). Posto
que, dessa forma, aprender torna-se uma proposta compartilhada onde todos colaboram e participam de
forma efetiva para o crescimento individual e do grupo. Aprender em um ambiente colaborativo valoriza a
experiência e o conhecimento de cada pessoa, encorajando e respeitando as diferenças e construindo com
as similaridades.
Para Ribeiro; Mendonça; Mendonça (2007, p. 4), os AVAs fornecem aos integrantes ferramentas a serem
utilizadas durante um curso, para facilitar o compartilhamento de materiais de estudo, manter discussões,
coletar e revisar tarefas, registrar notas, promover a interação entre outras funcionalidades. Nesse sentido
contribuem para o melhor aproveitamento da educação e aprendizagem, portanto, é fundamental a utilização do AVA, torna-se um potente instrumento para o sucesso dos estudantes.
Passamos então a analisar o conteúdo das postagens feitas da “sala virtual”, no período de recorte temporal
aqui estabelecido. Esclarecemos que as postagens foram contabilizadas no montante de todos os cursos.
Tabela 01- Percentual de interações docentes na “Sala Virtual”
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Material didático

Frequência  

Frequência %

Comunicados

85

22%

Aula

66

17%

Material complementar

50

13%

Atividades

38

10%

Textos

29

8%

Exercícios

21

6%

Revisão de prova

14

3%

Artigos

12

3%

Estudo dirigido

11

2%

Capítulo de livros

09

2%

Slide de provas

07

2%

Links

07

2%

Roteiro

06

2%

Resoluções de questões

06

2%

Questionário

06

2%

Autoavaliação

04

1%

Resumos

02

0,5%

Mapa mental

02

0,5%

Fichamento de artigos

01

0,2%

Reflexão

01

0,2%

Diagnóstico de AV

01

0,2%

Estudo de caso

01

0,2%

Entrevista

01

0,2%

Diagrama

01

0,2%

Total

381

100%

Fonte: Dados elaborados pelas autoras

Constata-se que as interações estão em conformidade com as orientações da Instituição, pois são postados
variados tipos de materiais: textos, links, exercícios. estudos dirigidos e outros. Porém, observa-se que a
“Sala virtual” é fortemente usada utilizada para comunicados(22%), entre os docentes e estudantes.
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Percebe-se que 17% das postagens são referentes a “aula”, o que significa o envio de apresentações em
Power Point contendo slides apresentados durante a aula pelos docentes. Vale ressaltar que, Villas Boas
(2001, p. 203) afirma que, a aula pode se realizar não apenas em uma sala de aula convencional, mas em
diferentes espaços. Trata-se do conceito ampliado com novos espaços de convivência e aprendizagem,
nesse caso o “virtual”.
Nesse sentido, constata-se que as interações são feitas com intuito de complementar e ampliar o conceito
tradicional de aula, pois são postadas atividades, textos, exercícios e outros. A limitação se dá pelo fato
que a “Sala Virtual” da Instituição pesquisada não possibilita a interação entre docentes e estudantes.
Kaplun (1984), defende que a comunicação não deve ser apenas o processo de transmissão de informações, e sim um diálogo. Aplicada às interações em AVAs não deve se restringir ao modelo tradicional que
pressupõe a presença de um emissor que envia a mensagem a um receptor passivo.
CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou constatar que no âmbito da Instituição pesquisada as
interações docentes em ambientes educacionais digitais mantêm uma relação via cultura digital. O mapeamento feito dos acessos dos docentes revelam que se faz necessário melhorar os conteúdos dos acessos,
uma vez que postagens como mapas mentais, estudo de casos, metodologias de natureza sociointeracionista revelaram baixa incidência. Ao passo que metodologias de caráter tradicional, bancário, maior
incidência. Tal problemática, aponta para o fato que o planejamento pedagógico deverá ser alinhado com
as competências a serem desenvolvidas para a consolidação do perfil de egresso pretendido com objetos
de aprendizagem e compreendido como um dispositivo digital que possam dar suporte ao processo de
aprendizagem.
Assim, os dados levantados constituem importante instrumento para o planejamento educacional, pois
permitem que sejam identificados, usos e materiais pedagógicos assim como as interações realizadas no
ambiente educacional denominado “Sala Virtual”, espaço onde docentes, discentes e objetos de aprendizagem interagem potencializando a construção de conhecimentos via cultura digital. Dada à relevância
da temática, no âmbito da Comissão Própria de Avaliação, o estudo subsidiará propostas de ações para
intervenções no AVA e formação continuada de docentes para o que o ambiente seja espaço efetivo de
colaboração na perspectiva sociointeracionista.
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(1) Saber, biopoder e vigilância: o monitoramento dos corpos na sociedade de controle; (2) Informação e governança algorítmica: a personalização do mercado; (3) Segregação e discursos de ódio: a política dos
afetos nas redes sociais; (4) Movimentos sociais e os novos modos de
mobilização e organização; e (5) Fundamentalismos, teorias conspiratórias e manipulação das massas.
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FÓRUM A

GOVERNO ALGORÍTMICO COMO CONSTRUTOR DE SUBJETIVIDADES OU SOBRE O DIGITAL COMO FORMA-DE-VIDA
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Eixo Temático:
2. Política, informação e tecnologias.

Resumo:

Partimos de análises realizadas no campo da Filosofia da Tecnologia acerca de duas visões opostas sobre
o avanço tecnológico: o instrumentalismo e o determinismo. Tomando o viés determinista veremos que a
tecnologia tem poder suficiente para estabelecer formas-de-vida específicas, configurar a atividade humana, estruturar os comportamentos individuais e coletivos para produzir resultados desejados. O objetivo
desejado com a tecnologia é o da construção condicionada e controlada de sujeitos sob encomenda. A ideia
de uma razão tecnológica que constrói subjetividades pré-determinadas está em consonância com a noção
foucaultiana de governamentalidade: um poder que se exerce sobre um conjunto de indivíduos através da
estruturação dos possíveis campos de ação. Exercer o poder sobre os outros implica em governar ações,
administrar eventualidades, gerenciar possíveis riscos e perigos. Nesse sentido, buscamos analisar o papel
desempenhado por uma crescente racionalidade de governo efetuada e gerida pelos algoritmos. A partir da
criação e disseminação da internet – e com ela a progressiva digitalização da vida privada e das interações
sociais –, foi possível coletar e armazenar quantidades inimagináveis de dados sobre os mais diversos
aspectos da vida dos indivíduos. Tendo em vista este cenário, e tomando como norte as pesquisas desenvolvidas por pesquisadores como a filósofa do direito Antoinette Rouvroy, temos como objetivo verificar
e apontar a ocorrência de um processo de instalação de um tipo completamente novo de governo que age
através da otimização algorítmica dos comportamentos, das relações sociais e da própria vida.

Palavras-chave: Governamentalidade Algorítmica; Mundo Digital; Subjetivação; Forma-de-Vida
8
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e novas formas de poder político.
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DETERMINISMO TECNOLÓGICO E FORMA-DE-VIDA

Nas discussões realizadas acerca da tecnologia podemos destacar duas visões opostas. Uma, denominada instrumentalismo tecnológico, que se caracteriza por um otimismo que afirma enfaticamente a
existência de um progresso constante e de um crescimento intenso do conhecimento devido ao desenvolvimento da tecnologia enquanto ferramenta que satisfaz nossas carências e necessidades (FEENBERG,
2013, p.58). A outra é o determinismotecnológico que “alude-se à ideia de que a tecnologia constitui uma
força que governa, de algum modo, a sociedade e dirige seu rumo” (CUPANI, 2013, p.201). O determinismo tem como fundamento o pressuposto de que as tecnologias têm uma lógica de funcionamento
explicável sem referência à sociedade. Nesse sentido, Andrew Feenberg afirma que a tecnologia é presumivelmente social apenas pelo propósito que serve, sendo que propósitos são elementos existentes na
mente do observador. A tecnologia possui, então, uma semelhança com a ciência e a matemática por sua
“independência intrínseca do mundo social”. Contudo, diferentemente da ciência e da matemática, a tecnologia tem poderosos e imediatos impactos sociais (Apud FEENBERG, in.: SCHARFF; DUSEK, 2014,
pp.707-708).
Sendo capaz de governar podemos então dizer que a tecnologia é autônoma? Essa questão da autonomia da tecnologia foi investigada por autores como Langdon Winner no seu livro Autonomoustechnology (1977). Nesta obra ele reconhece e compreende os ataques recebidos pela ideia de que a tecnologia
seja autônoma, sobretudo pelos que salientam que a tecnologia responde sempre aos grupos de poder.
Nesse sentido, existe uma estreita relação entre a ciência e a tecnologia com a política porque, em ambos
os casos, o foco central está nas fontes e no exercício do poder.
Associado a isso Winner aponta para um “auto aumento” da tecnologia. Esta avança como uma
maré indefinida de invenções, às quais o conjunto da humanidade deve se adaptar seja com maior ou menor esforço. Nesse sentido, impõe-se a necessidade de pensar como a tecnologia determina a sociedade.9

Em um sentido fundamental, determinar coisas é aquilo a que se reduz a tecnologia. Se ela não fosse determinante, não teria utilidade e seria certamente de pouco interesse. O conceito ‘determinar’
em seu sentido mundano sugere dar direção a, decidir o curso de, estabelecer, definitivamente, a
forma ou configuração de algo. A primeira função de toda tecnologia – e a imediata condição da
sua utilidade – é dar uma forma definida, artificial, a um conjunto de materiais ou a uma atividade
humana específica. Um aparelho é uma estrutura de partes materiais reunidas de modo a produzir
resultados determinados, previsíveis, quando colocada em operação. Uma técnica é uma estrutura
do comportamento humano projetada para gerar determinado produto. Uma organização técnica é
um conjunto de seres humanos e aparelhos em relações estruturadas, projetada para produzir certos
resultados específicos. Uma operação técnica, na medida em que a pessoa se engaja nela, determina o que a pessoa faz. Se a operação é bem-sucedida, pode-se dizer que a tecnologia determinou o
resultado. Isso não significa que a tecnologia ou os seus resultados sejam rígidos ou inflexíveis. O
que indica é que a tecnologia triunfa através da conquista da desordem e da imposição de forma.
(WINNER, 1977, p.75, grifo e tradução nossa)

9
Feenberg ressalta que a visão determinista da tecnologia é comum no mundo dos negócios e na esfera governamental. Áreas onde muitas vezes se assume que o progresso é uma força exógena influenciando a sociedade em vez de
uma expressão de mudanças na cultura(Apud FEENBERG, in.: SCHARFF; DUSEK, 2014, p.708).
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Em “Technologies as Formsof Life” Winner lamenta que em algum momento os métodos de avaliação da tecnologia usados pelos cientistas sociais tendiam a ver a mudança tecnológica como “causa”
e tudo o que se segue dela como um “efeito” ou “impacto”. Desse modo, caberia ao pesquisador apenas
identificar, observar e explicar esses efeitos. Por outro lado, destaca uma versão mais prospectiva de
avaliação da tecnologia usada para prever quais mudanças provavelmente acontecerão e, de posse destas
previsões a sociedade está capacitada para traçar seus rumos. Não obstante estas duas maneiras de analisar
a tecnologia, Winner ressalta uma visão analítica da tecnologia que supera as falhas empíricas e morais
dos modelos de causa e efeito.

[Uma análise assim realizada] começa com o reconhecimento de que à medida que as tecnologias estão sendo construídas e colocadas em uso, já estão ocorrendo alterações significativas nos
padrões de atividade humana e instituições humanas. Novos mundos estão sendo feitos. Não há
nada “secundário” sobre esse fenômeno. É, de fato, a realização mais importante de qualquer nova
tecnologia. A construção de um sistema técnico que envolve os seres humanos como partes operacionais traz uma reconstrução dos papéis e relações sociais. Muitas vezes isso é resultado de um
novo sistema de requisitos operacionais próprios: ele simplesmente não vai funcionar a menos que
o comportamento humano mude para se adequar à sua forma e processo. Portanto, o próprio ato de
usar os tipos de máquinas, técnicas e sistemas disponíveis gera padrões de atividades e expectativas que logo se tornam uma “segunda natureza”. Nós realmente “usamos” telefones, automóveis,
luzes elétricas e computadores no sentido convencional. Mas nosso mundo logo se torna um mundo em que a telefonia, a automobilidade, a iluminação elétrica e a computação são formas-de-vida
no sentido mais poderoso: a vida dificilmente seria pensável sem elas. (WINNER, 2004, p.108,
grifo e tradução nossa)

O conceito de “forma-de-vida” utilizado por Winner foi apropriado da elaboração feita por Ludwig
Wittgenstein na obra Investigações Filosóficas. Apontando para os ricos e múltiplos tipos de expressões ou
“jogos de linguagem” que fazem parte do discurso cotidiano, Wittgenstein enfatiza que “falar uma língua
parte de uma atividade ou de uma forma-de-vida” (WITTGENSTEIN, 2009, p.27). Para exemplificar o
que afirma o filósofo apresenta uma série de exemplos como dar ordens, especular sobre eventos, adivinhar enigmas, inventar histórias, formar e testar hipóteses, e assim por diante, para indicar a ampla gama
de jogos de linguagem envolvidos em diversas “formas-de-vida”. Pode-se debater se ele quis sustentar que
esses padrões ocorrem naturalmente para todos os seres humanos ou são convenções culturais que podem
mudar com o tempo e o contexto. Contudo, para os interesses defendidos por Winner não importa o status
filosófico fundamental do conceito wittgensteiniano. O que interessa é o que é sugestionado através do
conceito: a superação da concepção difundida e extremamente estreita de nossa compreensão normal do
significado da tecnologia na vida humana.
À medida em que os dispositivos, artefatos, técnicas e sistemas tecnológicos se tornam parte da
textura de nossa existência cotidiana suas qualidades de ferramentas são por nós incorporadas de modo a
se tornarem parte de nossa própria humanidade. Somos seres que trabalham em nossos empregos, falam
em telefones, se informam na internet, comem alimentos processados, limpam suas casas com produtos
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químicos, etc. Obviamente, trabalhar, falar, se informar, comer, limpar e outras ações há muito tempo fazem parte da atividade humana. Entretanto, “as inovações tecnológicas podem alterar radicalmente esses
padrões comuns e, ocasionalmente, gerar novos, muitas vezes com resultados surpreendentes” (WINNER,
2004, p.108, tradução nossa).
Nesse sentido, podemos afirmar que a maioria das mudanças no conteúdo da vida cotidiana provocada pela tecnologia pode ser reconhecida como versões de padrões de atividades humanas anteriores.
Mas apesar disso, e por causa disso, Winner salienta a importância de levantar questões como: se de fato
existem onde as tecnologias modernas adicionaram atividades fundamentalmente novas à variedade de
coisas que os seres humanos fazem e já faziam? Onde e como as inovações na ciência e na tecnologia começaram a alterar as próprias condições de vida? A programação de computadores é apenas uma poderosa
recombinação de formas-de-vida conhecidas há muito tempo – fazendo matemática, listando, classificando, planejando, organizando, etc. – ou é algo sem precedentes? (WINNER, 2004, p.109, tradução nossa).
Certamente existem diferenças significativas entre pessoas e computadores. As “formas de vida”
que dominávamos antes do advento do computador, do universo digital e algorítmico, moldaram nossas
expectativas quando começamos a usar estes instrumentos e dispositivos. É verdade que nem toda inovação tecnológica incorpora escolhas com grande significado. Alguns desenvolvimentos tecnológicos são
mais ou menos inócuos e criam apenas modificações triviais na forma como vivemos. Apesar disso, se
ocorrem mudanças substanciais no que as pessoas fazem, se existem alterações profundas no modo de
vida social é necessário perguntar antecipadamente sobre as qualidades dos artefatos, das instituições e das
experiências humanas.
Pensada pelo viés determinista a tecnologia tem o poder suficiente para estabelecer uma forma,
direcionar uma ação, configurar a atividade humana, estruturar os comportamentos individuais e coletivos
para produzir resultados desejados. O objetivo desejado com a tecnologia em sua vertente determinista é
o da construção condicionada e controlada de sujeitos sob encomenda. Ora, esta ideia de uma razão tecnológica que constrói subjetividades pré-determinadas está em consonância com a noção foucaultiana de
governamentalidade que é tomada como um poder que se exerce sobre um conjunto de indivíduos através
da estruturação dos possíveis campos de ação.

A GOVERNAMENTALIDADE EM MICHEL FOUCAULT

Para responder satisfatoriamente o que é o conceito/noção de governamentalidade para Foucault
é preciso antes afirmar que ela sofreu modificações e acréscimos à medida que suas pesquisas foram
avançando. Em consonância com os dois eixos da noção de governo – entendida ora como relação entre
sujeitos, ora como relação consigo mesmo −, este filósofo apresenta duas ideias de governamentalidade,
presentes em dois momentos de sua investigação. Em primeiro lugar, no âmbito da análise política quando
Foucault afirma que este conceito/noção deve ser entendido através de três interpretações distintas, porém
interligadas, que descrevem antes de tudo

o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as
táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que
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tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por “governamentalidade” entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde
há muito, para a preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de “governo” sobre todos
os outros – soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série
de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de
saberes. Enfim, por “governamentalidade”, creio que se deveria entender o processo, ou antes, o
resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se
tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco “governamentalizado”. (FOUCAULT, 2008,
pp.143-144)

Nesse caso, trata-se daquilo que Edgardo Castro chamou de “governamentalidade política” (CASTRO, 2009, p.191), e que foi desenvolvida nos cursos Segurança, Território, População (1977-1978) e
Nascimento da Biopolítica (1978-1979). Em um segundo momento – e já no campo da análise ética −,
Foucault define a governamentalidade de modo distinto, posto que agora seria pensada tendo por base a
relação do sujeito consigo mesmo. Desse modo, em entrevista a Helmut Becker, RaúlFornet-Betancourt e
Alfred Gomez-Müller datada de 1984, Foucault explica que

(...) a governabilidade implica a relação de si consigo mesmo, o que significa justamente que, nessa
noção de governabilidade, viso ao conjunto das práticas pelas quais é possível constituir, definir,
organizar, instrumentalizar as estratégias que os indivíduos, em sua liberdade, podem ter uns em
relação aos outros. São indivíduos livres que tentam controlar, determinar, delimitar a liberdade
dos outros e, para fazê-lo, dispõem de certos instrumentos para governar os outros. Isso se fundamenta então na liberdade, na relação de si consigo mesmo e na relação com o outro. Ao passo que,
se você tenta analisar o poder não a partir da liberdade, das estratégias e da governabilidade, mas a
partir da instituição política, só poderá encarar o sujeito como sujeito de direito. Temos um sujeito
que era dotado de direitos ou que não o era e que, pela instituição da sociedade política, recebeu ou
perdeu direitos: através disso, somos remetidos a uma concepção jurídica do sujeito. Em contrapartida, a noção de governabilidade permite, acredito, fazer valer a liberdade do sujeito e a relação
com os outros, ou seja, o que constitui a própria matéria da ética. (FOUCAULT, 2006, p.286)

Em suma, podemos ficar com a definição sintética de governamentalidade estabelecida por Foucault no seminário Technologies ofthe self apresentado na Universidade de Vermont em 1982: “Chamo
‘governamentalidade’ o encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas
de si” (FOUCAULT, 1988, p.19). Nessa ocasião Foucault afirmou que cada vez mais se interessava pela
interação operada entre o governo de si e o governo dos outros, pelas técnicas de dominação individual e
pelo modo como um indivíduo age sobre si mesmo através das técnicas de si. É importante ressaltar que
essa dominação é exercida por meio de uma relação de poder consentida – quer seja de uns sobre os outros
ou de si sobre si mesmo – que requer também no consentimento e estímulo de que os sujeitos ajam sempre
com liberdade. Em O sujeito e o poder Foucault afirma:
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Quando definimos o exercício do poder como um modo de ação sobre ações dos outros, quando
as caracterizamos pelo ‘governo’ dos homens, uns pelos outros – no sentido mais extenso da palavra, incluímos um elemento importante: a liberdade. O poder só se exerce sobre “sujeitos livres”,
enquanto “livres” – entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si
um campo de possibilidade onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer. (FOUCAULT, 1995, p.244)

Apesar de Foucault tomar com ressalva o termo “conduta” no texto anteriormente citado enfatiza
ser ele o que melhor esclarece o que existe de específico nas relações de poder. A “conduta” cumpre duas
funções visto que é ou “o ato de conduzir os outros (segundo mecanismos de coerção mais ou menos estritos)”, ou “a maneira de se comportar num campo mais ou menos aberto de possibilidades” (FOUCAULT,
1995, p.244). Exercer o poder sobre os outros é menos da ordem do cerceamento, do afrontamento entre
adversários e do impedimento através de mecanismos legais e mais da ordem do governo das ações, da
administração das eventualidades, da gestão dos possíveis riscos e perigos.
Este desejo de gerenciar o acaso, e tudo que diz respeito ao campo do imprevisível, aumentou
progressivamente à medida em que as ações governamentais passaram, cada vez mais, a serem pautadas e
decididas pelo conhecimento estatístico. O “governo pelos números”10 se potencializa com o aparecimento dos computadores, a criação da internet, o crescimento exponencial do conjunto de dados digitais (concentrados no Big Data) e o uso generalizado dos algoritmos. Com estes sistemas e aparatos tecnodigitais
o antigo projeto de conhecimento sobre os governados se concretiza pois eles possibilitam antecipar seus
desejos, antever os problemas e predizer comportamentos.

Fundamentada no conceito foucaultiano de governamentalidade Antoinette Rouvroy, professora na Université de Namur e pesquisadora no Centre de RechercheenInformation, Droit et Société (CRIDS), tem se
dedicado ao estudo da nova configuração entre saberes e poderes no universo do Big Data. Suas análises
a levaram ao desenvolvimento do conceito de “governamentalidade algorítmica” que ela toma como um
desdobramento da governamentalidade neoliberal.

GOVERNO ALGORÍTMICO E CONSTRUÇÃO DE SUBJETIVIDADES

Partindo da governamentalidade foucaultiana Antoinette Rouvroy conduziu suas pesquisas no sentido de comprovar a ideia de que atualmente está em processo a instalação de um tipo completamente novo
de governo que não se fundamenta tanto na lei ou na disciplina, mas sobre a otimização algorítmica dos
comportamentos, das relações sociais e da própria vida dos indivíduos. Com efeito, a especificidade da
governamentalidade algorítmica, segundo Rouvroy, reside no fato de que se baseia não mais sobre normas
impostas pelo Estado. Seu fundamento está nos inúmeros vestígios numéricos de nossas atitudes e comportamentos que constantemente proliferam no mundo digital da internet (muitas vezes, e em geral, sem o
nosso conhecimento).
10
Sobre o governo pelos números conferir: DESROSIÈRES, Alain. Gouverner par lesnombres. Paris: Presses de
l’Ecoledes Mines, 2008; SUPIOT, Alain. La Gouvernance par lesnombres: coursauCollège de France (2012-1014). Paris:
Fayard, 2015.
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[Trata-se de] um modo de governo alimentado essencialmente por dados brutos (que operam como
sinais infra-pessoais e a-significantes mas quantificáveis); que afetam os indivíduos sob o modo de
alerta, provocando o reflexo, mais do que sob o modo da autorização, proibição ou persuasão, ao
se apoiar sobre suas capacidades de entendimento e de vontade; visando essencialmente a antecipar o futuro, a limitar o possível, muito mais do que regulamentar as condutas. Os dispositivos da
governamentalidade algorítmica integram o datamining: a exploração das reservas de dados massivos e brutos, que individualmente não possuem nenhum sentido, para a partir deles traçar perfis
de comportamento. O datamining permite gerir as pessoas de maneira personalizante, industrial,
sistemática e preemptiva, se interessando por elas somente enquanto pertencentes a uma multitude
de perfis (de consumidores, de delinquentes potenciais, etc). (ROUVROY, 2014, p.05)

Aqui vemos, em linhas gerais, um esboço dos principais pontos que devem ser analisados para o
entendimento da governamentalidade algorítmica. O ponto de partida e a matéria-prima de todo planejamento e ação desta maneira de governar passa antes de tudo pelo imenso conjunto de dados digitais que
formam o Big Data. A recente e vertiginosa proliferação dos dados numéricos tem conduzido a uma radical mudança na maneira como estatisticamente eles são tratados.
A análise estatística clássica buscou desde seu surgimento observar, classificar e analisar fenômenos coletivos ou de massa (finalidade descritiva) para, enfim, “investigar a possibilidade de fazer inferências indutivas válidas a partir dos dados observados e buscar métodos capazes de permitir esta inferência
(finalidade indutiva)” (BERQUÓ, 2001, pp.7-8). Ela vem realizando uma categorização a priori dos dados
a serem tratados. Esta categorização é sempre realizada por seres humanos a partir de suas representações
do mundo. Sendo assim, estas representações são sempre distorcidas de modo a não poder reivindicar ser
mais do que uma aproximação da realidade. Pensada nestes moldes a estatística não chega a resultados
baseada apenas em uma pretensa objetividade dos dados e números. Nesta composição da realidade entram outros elementos que são acrescentados pelos estatísticos a partir de suas percepções, experiências e
vivências que não estão presentes no conjunto de números. Ao contrário da estatística clássica a governamentalidade algorítmica opera através de três grandes momentos: a coleta massiva de dados (dataveillance), o tratamento e mineração de dados (datamining) e ação sobre os comportamentos via criação de perfis
(profiling). Estas etapas permitem o funcionamento da governamentalidade algorítmica, ao mesmo tempo
em que impossibilitam toda interpretação dos fenômenos, representação do mundo e construção de subjetividades que não sejam condicionadas.
Embora se trate de um problema relevante e de grande impacto as discussões sobre a incidência
das tecnologias digitais demandam uma ampliação das iniciativas de pesquisa e investigação sobre suas
técnicas de atuação. Diversos estudos têm sido realizados sobre como as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) estão provocando mudanças comportamentais na sociedade. Trata-se de uma “nova
maneira de produzir conhecimentos sobre atitudes preferenciais futuras, comportamentos ou eventos sem
considerar as motivações psicológicas, os discursos ou as narrativas do sujeito, mas sim com base em
dados” (ROUVROY, 2013, p.113). A lógica algorítmica dispensa o indivíduo do ônus e da responsabilidade de transcrever, interpretar e avaliar os eventos do mundo. As consequências disso podem ser vistas,
por exemplo, no descompromisso com a verdade e na proliferação da mentira como regra. O que é feito
através do redirecionamento do debate político da esfera pública para a esfera privada de grupos fechados
onde circulam mensagens criptografadas com informações duvidosas.
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Na abertura do livro La viealgorithmique: critique de laraisonnumérique (2015) ÉricSadin descreve
um dia qualquer na vida de uma pessoa comum que tem sua rotina profundamente mediada por algoritmos
de todo tipo, com funções e finalidades diferenciadas. O leitor dessa descrição feita por Sadin pode perceber três aspectos da relação do sujeito descrito com os dispositivos de uso doméstico, com os de meios de
transporte e de comunicação, e com os espaços da cidade e do trabalho. O primeiro consiste no incremento
de sensores em um vasto conjunto de aparelhos que são capazes de recolher informações do mundo ao
seu redor. O segundo diz respeito à colocação e ligação de todos estes dispositivos em rede. Por último,
é possível observar diferentes efeitos oriundos deste processo de captação e compartilhamento de dados
resultantes de mediações algorítmicas cujo funcionamento e operacionalidade são desconhecidas. Para
exemplificar o que diz o autor descreve o sistema de reconhecimento facial automatizado. Esta ferramenta
permite ou não a entrada do indivíduo em seu local de trabalho, faz a captura de sua temperatura e, a partir
de uma vasta base de dados, pode diagnosticar (para o poder público ou para a indústria farmacêutica) a
iminência de um quadro depressivo ou de uma epidemia de gripe, muito antes de ocorrerem efetivamente.
Não obstante o tom de ficção científica que pode ser atribuído ao texto de abertura, a descrição centrada na
mediação algorítmica/tecnológica do cotidiano feita por Sadin descortina o panorama social para o qual
o filósofo destina seu diagnóstico e sua crítica da razão digital. O mérito do estudo empreendido em La
viealgorithmique está na acessibilidade das descrições e análises de um cenário tecnológico onde operam
os algoritmos.
O modo como de funcionamento do dispositivo tecnológico algorítmico possibilita o que Sadin
denomina de tecno-poder. Este consiste em uma nova e abrangente forma do poder centrado nas indústrias
de tratamento massivo de dados que detêm uma inédita potência de governo sobre os homens e as sociedades.11 “Além de interferirem no cotidiano e nos “estilos de vida”, as tecnologias digitais sob a forma de
objetos e sistemas programados pelo tecno-poder chegam a organizar os quadros perceptivos e as ações
humanas” (JÚNIOR, 2015, p.260). Atrelado a isso pode-se afirmar que Sadin realiza a contraposição entre
o seu conceito de tecno-poder à asserção foucaultiana de que “o poder está por toda a parte”, a partir da
alegação de que “não somente o poder não está por toda a parte, mas sua fonte, seu coração, pode ser hoje
precisamente localizada: eles se situam nos laboratórios de pesquisa animados pelos sonhos sem limites
dos engenheiros” (SADIN, 2015, p.203). Apesar de usar demasiadamente a prioris ideológicos e não levar
em consideração nem mesmo a ação de figuras importantes como Edward Snowden, que contrariam o
julgamento de que o tecno-poder emana de centros de pesquisa das empresas do Vale do Silício a análise
de Sadin tem sua importância.12
Após mais de um século de expansão da racionalidade funcionalista e das técnicas computacionais
estamos em um momento em que elas atingiram seu auge “impondo uma razão numérica fundada sobre
uma divisão e uma memorização de todos os atos da vida” (SADIN, 2015, p.261). Cada vez mais aceitamos ser governados por este sistema que se intensifica e se aperfeiçoa a uma velocidade tamanha que não
damos conta de assimilar. Será que estamos decididos a empreender uma oposição a esta lógica digital
com base em outros fundamentos que possam favorecer a faculdade humana de livre escolha e construção
consciente de nossas existências e subjetividades? Para Sadin este é um desafio decisivo e prático que
definirá nossa natureza individual e coletiva no presente e os rumos futuros da humanidade. Mais do que
11
É possível detectar semelhanças entre o conceito de tecno-poder tal como elaborado por ÉricSadin e o conceito
de governamentalidade algorítmica pensado por Antoinette Rouvroy. Todos os dois partem de um conjunto de dados brutos que, após serem trabalhados, fornecem conhecimentos suficientes para antecipar, direcionar e configurar
comportamentos futuros. Resumindo é a instalação de um sistema de “behaviorismo de dados” implementado pelas
empresas de tecnologia em nossa sociedade cada vez mais digitalizada.
12
Para saber mais da visão de Sadin sobre as empresas baseadas na tecnologia digital – como Google, Apple,
Facebook, Uber, Netflix e outras – do chamado Vale do Silício podemos recorrer ao seu livro La Silicolonisationdu
Monde: l’irrésistibleexpansionduLibéralismeNumérique (2016).
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nunca é necessário continuamente analisar a determinação efetuada na conformação do mundo e de nossas
experiências realizadas pelas tecnologias digitais. Este talvez seja um passo importante para, senão barrar
pelo menos repensar, o indefinidamente grande alcance das técnicas de governo algorítmico. Esta é a razão
pela qual a politização das múltiplas escalas de nossas relações com as tecnologias numéricas reenvia,
em última análise, para a questão da forma-de-vida que desejamos adotar e para a necessária vigilância
que devemos manter sobre os sistemas robotizados que cada vez mais configuram nossas existências. A
submissão da vida algorítmica contemporânea e da razão numérica a uma crítica torna-se cada vez mais
urgente. Atualmente este é o mais relevante campo de combate político, ético e civilizacional.

CONCLUSÃO

Para direcionar uma conclusão do presente estudo sobre as implicações dos algoritmos como instrumento e tecnologia de formação de subjetividades podemos levantar os seguintes questionamentos:
existe um condicionamento efetuado pelos algoritmos na construção da personalidade e subjetividade dos
indivíduos? De que modo a filtragem de dados/informações e a construção de bolhas digitais fechadas e
direcionadas reduzem ou mesmo eliminam o debate, a discordância e o confronto com as diferenças? Qual
a correlação deste mundo digital construído sob medida com a produção de opiniões radicais e a fragilização das experiências comuns? Qual o papel desempenhado pelos criadores e desenvolvedores de programas e códigos algorítmicos? Eles podem ser responsabilizados pela construção enviesada do mundo e dos
sujeitos realizada por meio dos algoritmos?
Partimos da hipótese de que com o Big Data e o amplo uso de algoritmos importa muito mais a
objetividade fornecida pelos próprios dados – e as correlações feitas entre eles – que são tomadas como
expressão dos fenômenos e eventos reais. Mais do que isso, como o conjunto de dados coletadas é imenso
estes dizem, definem e apresentam, tal como são, o mundo e as pessoas. Tomada dessa forma é reduzida
toda intervenção humana e dispensado o uso de convenções prévias, representações e interpretações,
esquivando-se das subjetividades e das normas discursivas. O que não significa desconsiderar as normas
sociais e as intervenções humanas embutidas nos programas, máquinas e tecnologias digitais de relações
humanas (redes sociais). Isso porque mesmo que se tornem cada vez mais “autônomas” e “inteligentes”
as máquinas dependem de seu design inicial, das intenções e cenários em função dos quais elas foram
construídas. Em última instância as máquinas, programas e tecnologias digitais são, desde sua concepção,
portadoras de visões de mundo, expectativas, projeções conscientes ou inconscientes de seus criadores.
Diante do exposto justifica-se a urgência e o imperativo de tomar como objeto de investigação
o papel desempenhado pela racionalidade de governo efetuada e gerida pelos algoritmos. Para retomar
Winner é preciso que prestemos atenção não somente à fabricação de instrumentos físicos e processos –
embora isso seja importante –, mas também para a produção de condições psicológicas, sociais e políticas
como parte de qualquer mudança técnica significativa. Iremos conceber e construir circunstâncias que
aumentem as possibilidades de crescimento da liberdade humana, da sociabilidade, da inteligência, da
criatividade e autogoverno, ou estamos construindo algo extremamente diferente disso? (WINNER, 2004,
p.112).
Nesse sentido, a política possui uma tarefa fundamental. À medida em que a imaginação política
confronta a tecnologia como forma-de-vida deve ser capaz de dizer algo sobre as escolhas, implícitas ou
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explícitas, feitas no decorrer da inovação tecnológica, bem como discernir os fundamentos para fazer essas escolhas com sabedoria. Através da criação tecnológica, afirma Winner, construímos um mundo para
vivermos e para os outros viverem (WINNER, 2004, p.112). Resta sabermos refletir com clareza sobre
como usamos o universo digital e admitir nossa responsabilidade pelo que estamos fazendo.
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Resumo:

A mudança de coordenadas simbólicas ocorrida na passagem do mundo antigo para o moderno suscitou
o aparecimento do cartesianismo, pautado na razão como uma operação de pensamento garantidora da
verdade, e na criação da psicanálise - fazendo-lhe oposição -, que fazia retornar, como um sintoma, o que
se havia renunciado: o sujeito. Ao questionar paradigmas teóricos que Freud buscava responder, percebemos que, à época de Lacan, a psicanálise já ganhava novos contornos, dessa vez alicerçada no discurso do
mestre moderno, o que nos indica, de antemão, a capacidade de deformação de seus conceitos diante de
transformações sociais e políticas, as quais incidem em novos modos de produção da subjetividade e em
uma reatualização do mal-estar. Na era digital, o mestre moderno se desloca; seu expoente é o objeto a em
ascensão, o qual faz surgir uma necessidade de repensar a clínica. Por essa via, questionamos se há novas
formas de laço, já que isso demandaria, consequentemente, uma análise da economia psíquica do sujeito
contemporâneo, visto que o gozo, anteriormente alvo de renúncias, torna-se imperioso. Na clínica, já se
percebe as implicações dessa conjuntura sob a forma de sujeitos desbussolados cujo valor ético, transmissível pelas tradições, pelas crenças religiosas e pela moral familiar, foi abalado não só pelo surgimento da
razão científica, mas pelo desmantelamento desta a posteriori, corolário da impossibilidade de assegurar
uma verdade. Na busca por autonomia e reafirmação identitária, o sujeito encontra nas mídias sociais uma
exacerbação do narcisismo frente a relacionamentos efêmeros.

Palavras-chave: sujeito contemporâneo; mal-estar; objeto a; gozo; era digital.
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A tentativa de questionar se algo mudou nas subjetividades contemporâneas com o advento da
era digital, precursora deste trabalho, nos mobiliza a investigar se as grandes transformações sociais e
políticas também possibilitaram uma mudança nas coordenadas simbólicas que organizam o laço social.
Sabemos que a passagem do mundo antigo para o mundo moderno introduziu na experiência cotidiana do
sujeito não só a atividade científica, mas também a possibilidade de utilizar o pensamento racional como
operação capaz de garantir uma verdade. Isso significa que nossas experiências e percepções de mundo
se conjugaram sob a égide das teorias científicas, bem como sobre o usufruto dos avanços logrados pela
tecnociência.
A fim de sublinhar essa ideia devemos nos atentar às consequências do surgimento da razão cartesiana que, juntamente com a ruptura com o mundo antigo, provoca a decadência dos antigos ideais divinos
assim como ocasiona o declínio de suas coordenadas. O mundo antigo sustentava-se em algumas certezas
indubitáveis: era considerado finito, qualitativo e hierárquico. Isto é, as coisas no mundo tinham uma razão
de ser, eram irrefutáveis e inquestionáveis, visto que possuíam amparo em leis divinas (KOYRÉ, 1991).
Por outro lado, a atividade científica, capaz de conjugar teoria e experiência a partir de operações
matemáticas, oblitera a necessidade das crenças para dizer da verdade tanto dos fenômenos terrestres
quanto dos celestes, o que possibilita o surgimento da física matematizada, a demonstração do infinito e a
constatação da ausência de qualidade e hierarquia dos objetos (MILNER, 1995). Na busca por novas respostas, o mundo moderno surge a partir da possibilidade de despojar um fenômeno de qualquer qualidade,
tratá-lo com rigor e extrair suas leis gerais de funcionamento, pois o espírito científico se firma na tarefa
de “tornar geométrica a representação [...], delinear os fenômenos e ordenar em série os acontecimentos
decisivos de uma experiência” (BACHELARD, 1996, p. 7).
No entanto, o artifício da razão, utilizado no âmbito científico incide, diretamente, sobre o sujeito.
O pensamento racional, definido por Descartes como claro e distinto, passa a ser utilizado como condição
na busca pela verdade do mundo externo. Para tal, é necessário que os experimentos científicos possam
ser infinitamente replicáveis e quantificáveis, quando submetidos à mesma condição, e que eles mostrem,
sobretudo, o mesmo resultado, independentemente do cientista que fosse testá-los. Assim, fica claro que a
atividade científica não deveria levar em conta a subjetividade do sujeito; logo, este passa a ser considerado neutro diante de seu estudo.
Todavia, a técnica mencionada tem a pretensão de abarcar, simultaneamente, um exame acerca
do funcionamento psíquico, na medida em que submete a subjetividade contemporânea ao crivo da despossessão de suas paixões, opiniões e crenças, em função da busca por uma verdade neutra e universal.
O cogito Penso, logo sou representa, pois, não só a capacidade do cientista suspender sua singularidade,
como também oferece ao sujeito a despossessão de sua própria subjetividade, de suas paixões, opiniões e
crenças.
Se tanto a ciência quanto o próprio sujeito tornam-se condescendentes do discurso racionalista moderno, não há mais determinações divinas ou moral religiosa capazes de se estabelecer enquanto narrativa
universalmente válida. Diante da perda de qualidades do mundo e do próprio pensamento, o sujeito deve
construir algo singular para, enfim buscar coordenadas válidas que indiquem um saber sobre si que justifique não só seus atos, mas também seus pensamentos. Portanto, na falta de uma direção ética, o sujeito
passa a ser o único responsável por si, pela sua existência e pelo seu modo de se relacionar com os outros.
A fim de sublinhar essa transição, cabe perguntar como o pacto social — que antes se estabelecia
sob respostas divinas bem consolidadas — é regulado hoje com a interferência do discurso da ciência.
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Dito de outro modo, como as leis e as normas sociais se estabelecem? Em que elas se sustentam?
Jacques Lacan em seu seminário O avesso da psicanálise formaliza a teoria dos quatro discursos
como resposta aos movimentos sociais e políticos ocorridos em 1968. Neste ensino, o autor tenta apontar
para um determinado número de relações estáveis que inscrevem o sujeito na civilização. Segundo Lacan
(1969-1970/1992), os discursos seriam aquilo que faz a função de laço social. Baseando-se nisso, ele
institui a teoria dos quatro discursos cuja base se depreende da elaboração freudiana feita em um texto
chamado Análise finita e infinita (FREUD, 1937/1980). Nesse texto, Freud afirma que a psicanálise é uma
profissão impossível, assim como a arte de educar e a de governar. A partir da via aberta por Freud, cabe a
nós introduzir a questão política em nosso problema. Ou seja, como pensar a política a partir dos critérios
que, hoje, sustentam o âmbito social?
O contexto social e político que desencadeou revoltas populares em 1968 estava diretamente ligado a constatação das contradições do discurso político. Ora, a política é uma instância mediadora da
relação entre estado e sociedade, sendo aceita, desde Platão, como uma instância intervencionista, capaz
de determinar, de forma justa, os parâmetros capazes de sustentar o bem comum (RANCIÈRE, 2014). Ou
seja, a política seria a instituição capaz de impedir que a vontade de um sujeito se sobreponha aos demais.
Essa elucubração se aproxima da teorização freudiana presente no mito de Totem e tabu (FREUD,
1912-1913/2013), em que o autor promove uma reflexão sobre a gênese da experiência moral na vida civilizada. É justamente a partir de uma narrativa mítica que ele sustenta a instância política enquanto âmbito
simbólico capaz de mediar a ação individual em prol da existência da vida civilizatória.
A história do pai da horda primitiva, cuja responsabilidade admitida conferia a agenciar os limites e
os prazeres individuais de cada filho oferecendo-lhes em troca a segurança, o abrigo e a proteção, termina
no assassinato do pai. Contudo, se tal ato foi feito por todos os filhos em prol da mais plena liberdade, o
que ocorre é a criação de um código social compartilhado cujo objetivo era introduzir determinações morais e deveres, impondo, novamente, a renúncia pulsional a cada um, tal como o pai primevo.
A narrativa criada por Freud expressa não apenas uma analogia ao modo de constituição da sociedade, na medida em que cada um deve se privar das satisfações em prol do bem comum, mas também
demonstra um modo de organização psíquica que institui uma lei simbólica reguladora e agenciadora do
gozo individual.
Almejando uma sobreposição mais contemporânea, encontramos em O mal-estar na civilização
uma leitura posterior à indicada. Nesta obra, o avanço teórico psicanalítico de Freud (1930/2010) visa a
assentir a existência de um fenômeno inerente à vida civilizada, a saber: o mal-estar. Para ele, o mal-estar
indica a incompatibilidade do bem comum com o bem de cada sujeito, ou seja, é necessário que cada indivíduo abdique de seus prazeres individuais para que surja uma noção de todo, de civilização.
A questão do mal-estar como fenômeno intrínseco à cultura, levanta, a partir da psicanálise, um
questionamento ainda maior a respeito do âmbito político, principalmente se quisermos pensar o sujeito na
contemporaneidade. Isso significa que, se os critérios orientadores das práticas políticas não se pautarem
no bem comum, no bem de toda uma civilização, qual será o modo de governar eleito pelos detentores do
poder?
Em relação a essa problemática, Badiou (1995) afirma que os critérios orientadores do campo político refletem a ideologia dominante. Questão que também foi abordada por Lacan, ao pensar o modo no
qual os discursos se estabelecem no laço social.
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Em um primeiro momento, Lacan (1969-1970/1992), em O avesso da psicanálise, estabelece o
discurso da ciência como referencial. De acordo com o autor, o discurso da ciência seria o detentor de uma
verdade sobre o homem moderno, de modo que as pessoas baseariam suas ações e opiniões a partir dos
parâmetros da racionalidade.
Porém, dois anos mais tarde, em uma conferência proferida em Milão, Lacan (1972/1978) irá
afirmar a instauração de uma crise no discurso da ciência. De acordo com o psicanalista, a ciência, ao
invés de se comprometer com a produção de um saber sobre o real, estaria se submetendo ao discurso do
capitalismo, alinhando seus objetivos à criação de técnicas que serviriam para o avanço do mercado. Por
conseguinte, a tecnociência e as tecnologias, cada vez mais avançadas, também não estariam alinhadas ao
bem coletivo; ao contrário, estariam adequando-se à dinâmica do capital, da aceleração, da produção mais
acentuada e do lucro.
Além disso, é preciso levar em consideração o modo como o âmbito científico é afetado pela
era digital. O acesso mais facilitado e supostamente democrático das informações, não estaria, também,
isento de deformações e sensacionalismos, fazendo com que as informações sejam segregadas em nichos
e que teorias falsas e equivocadas, disfarçadas de ciência, ganhem cada vez mais espaço. Tal fenômeno
não é sem consequências, visto que esse fenômeno aponta para uma grande desproporção no ritmo que
a ciência caminha — produzindo seus preceitos e objetos tecnológicos — versus o ritmo acelerado da
internet (CASTELLS, 2003). Enquanto as descobertas científicas levam tempo para serem afirmadas e,
posteriormente, confirmadas, a internet promete rapidez e facilidade na busca de informações globais, de
modo que, ao mesmo tempo que tem-se a impressão de conseguir apreender ali uma verdade, acaba-se
criando, concomitantemente, condições para a instalação de rumores, notícias falsas e contraditórias e
confabulações.
Outro aspecto que ainda deve ser considerado em nossa composição pós-industrial é o uso da
informação enquanto estratégia de uma nova economia: íntima relação entre tecnologia e capital. A informação que outrora era veiculada e assistida pelos sujeitos nas mídias tradicionais é descentralizada,
passando a operar melhor nas mídias digitais e, consequentemente, servindo ao marketing personalizado
em detrimento do antigo marketing massivo. Este último, com efeito, era facilmente reconhecido, podendo ser apreendido enquanto propaganda, visto que demonstrava claramente a proposta de venda de um
produto. Ademais, com a subversão do marketing para as redes sociais, o sujeito passa a ter acesso a um
emaranhado de informações, não só de seus contatos, mas também da publicidade veiculada através de
plataformas que detêm seus dados e codificam suas preferências. No âmbito virtual, os blogs, e-mails e
redes sociais pessoais são usadas não só para conectar uma pessoa a outra, mas para conectar uma pessoa
a uma marca ou produto específico.
Cria-se, então, um modo de vida associado ao consumo intermitente: o sujeito consome o tempo
todo, não só produtos, mas informações. Repleto de estímulos, não há mais brecha para que o sujeito processe todas as informações que lhe chegam durante o dia inteiro. É por isso que, em Televisão – programa
de TV proferido em 1974 –, novamente às voltas com a questão do mal-estar de sua época, Lacan retoma
a questão dos discursos, afirmando que é o discurso do capitalismo o organizador do laço social do sujeito
(LACAN, 1974/1993). Isso indica que, se antes tínhamos o discurso da ciência como referencial, como
discurso detentor de uma verdade sobre o homem moderno, atualmente podemos afirmar que o discurso
predominante é o do capitalismo.
Alguns autores contemporâneos chamam essa nova fase do capitalismo de neoliberal, com o intuito de afirmar que não estamos tratando apenas de uma mera ideologia ou um tipo de política econômica
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dominante, mas um sistema normativo, onde a lógica do capital é capaz de dominar todas as relações e
esferas da vida do sujeito moderno (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 7). Dessa forma, tal discurso possui uma
lógica própria: ele produz novas referências para orientar os sujeitos, e estas repercutem tanto em sua vida
pública, quanto na vida privada, acarretando novos sintomas e novas formas de gozo.
Precisamos, então, nos perguntar quais são as consequências disso. Se não há um discurso que submeta o discurso do capitalismo, será que nós teríamos, como resultado, uma produção das subjetividades
e dos sofrimentos pautada nele?
Entendemos que a política capturada pela lógica capitalista impõe consequências ao sujeito. Além
disso, o neoliberalismo tende a ganhar força a partir do momento em que o sujeito passa por uma crise
ética. Como mencionamos anteriormente, o sujeito moderno é o sujeito desbussolado devido ao fato de
não possuir nenhum valor ético absoluto que lhe sirva de modelo. Suas relações com as tradições, crenças
religiosas e moral familiar foram abaladas com o surgimento da razão científica. Esse fenômeno traz como
consequência a produção de subjetividades que se enxergam cada vez mais donas de si e de seus impulsos;
em outras palavras: empresários de si mesmo (KEHL, 2002). Não há espanto, portanto, quando as pessoas
– que agem como pequenas empresas –, submetidas às leis impessoais do capital, estabelecem relações
com os outros a partir de modelos contratuais.
Na busca incessante por autonomia e reafirmação identitária, o sujeito encontra nas mídias sociais
uma exacerbação do narcisismo frente a relacionamentos efêmeros. Para tanto, torna-se comum a busca
por um objeto que possa ser designado pelo grande Outro (do consumo). É nessa busca incessante que
percebemos as redes sociais como um ambiente em que o âmbito público se confunde com o âmbito
privado, pois aquilo que diz respeito a vida pública se confunde com a vida privada e, mais ainda, com a
publicidade.
Nesse cenário, três fenômenos reforçam isso: (1) a democracia política, que legitima a falta de
uma lei simbólica unívoca; (2) as condições desiguais impostas pelo capitalismo, que, juntamente com a
falta de coordenadas éticas, dão lugar a um homem movido apenas por seus próprios interesses; e (3) a
ascensão das redes sociais juntamente com a ideia de um acesso democrático e irrestrito às informações,
marcas e produtos.
Destacamos, então, a importância da psicanálise na irrupção de tais apontamentos que assinalam,
de forma crítica, o preço a se pagar pelas experiências atuais de emancipação, liberdade e imposição de
gozo. Se, por um lado, esses novos moldes se contrapõem aos antigos costumes, crenças, e relações de
filiação, por outro lado, o laço social contemporâneo introjeta e faz ressoar um novo conjunto de normas e
técnicas disciplinares, que dizem respeito a um controle sobre o corpo do sujeito e seus modos de gozo, de
forma que há uma subordinação do social em prol do indivíduo enquanto ser moral, independente e autônomo (ASKOFARÉ, 2009) e, com isso, uma nova forma de sujeição às “leis impessoais e incontroláveis
da valorização do capital” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 324). Tais normas, como apontamos, não incidem
apenas quando esse sujeito trabalha – determinando a alienação clássica –, mas também em suas horas de
descanso, lazer e em suas relações com os outros (KEHL, 2015), ou seja, no laço social.
O discurso antigo tem como excludente a liberdade individual, a satisfação imediata, o gozo desenfreado, diferentemente do discurso atual, que vem com um imperativo de gozo absoluto, imediato, sem
restrição ou censura. Podemos pensar que isso não repercute apenas em barbárie, mas, também, nas mais
variadas formas do sujeito experimentar a realidade a sua volta. Uma realidade que não tem mais sentido
e, por conseguinte, é fragmentada.
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Se o discurso atual é o avesso do discurso antigo, quais são as implicações disso? Como o sujeito
vai experienciar a falta, o gozo? E, se o articulador do laço social é um semblante, como esse laço se sustentaria? Diante desse cenário pessimista, o que nos resta?
Acreditamos que, se tudo parece ter sido capturado, resta a nós uma aposta no impossível. Uma
aposta ética em algo que não pode ser capturado por esse discurso. Seria essa a aposta da psicanálise ao
ouvir um sujeito que fala de suas falhas, seus erros, seus sonhos? Que tipo de resto, improdutivo, inalienável, pode não ser um produto do capitalismo?
Parece, então, que, para encontrar algum ordenamento para nossas ações, é necessário buscar um
ponto de fuga no discurso, uma fissura, e apostar que algo pode ser inapreensível. E não seriam as profissões citadas por Freud (1937/1980) como impossíveis aquelas que possuem algo de inapreensível? Na
política, por exemplo, é impossível estabelecer um consenso ou uma técnica de como governar. Assim
como, ao educar, podemos perceber que há algo que sempre está para além da reprodução e transmissão
de conteúdo. E, por fim, na psicanálise, uma análise além de não se submeter a demanda que lhe é posta
pelo analisando, só pode ser breve e incompleta, pois ali não há a intenção de desvencilhar o sujeito de
seu sofrimento para lhe imputar uma cura, visto que é valorizável que ele não abdique aquilo que é mais
singular: seu próprio desejo.
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Resumo:

Os algoritmos não devem ser vistos apenas como códigos com consequências, mas também como uma
nova lógica de conhecimento. Tendo em vista alguns impasses causados por eles, bem como uma manipulação que pode ocasionar discriminação, violações de privacidade, censura e abusos do mercado, se
faz necessário um processo de governança destes algoritmos. Essa governança costuma priorizar a responsabilização e a transparência, reduzindo os problemas ocasionados pelos algoritmos. Assim, algumas
legislações sobre proteção de dados já trazem que as decisões automatizadas devem se basear em critérios transparentes, e também se tem a ideia de uma prestação de contas e da transparência dos próprios
algoritmos. A responsabilização, o direito à explicação, as decisões automatizadas e a utilização de dados
sensíveis, trazem indagações que serão desenvolvidas no decorrer do trabalho. Dessa forma, este estudo
tem como objetivo os aspectos desafiadores da utilização dos algoritmos, considerando seu impacto social,
apresentando a governança de algoritmos e abordando a forma como a Lei Geral de Proteção de Dados
brasileira (Lei 13.709/18) trata tal tema. A metodologia empregada na pesquisa será o estudo técnico e
doutrinário dos algoritmos, passando por autores como Danilo Doneda e Virgílio Almeida, bem como, o
estudo da legislação brasileira, a LGPD.

Palavras-chave: Algoritmo; dados pessoais; discriminação; decisão automatizada; LGPD.
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Introdução

O recente crescimento da utilização da internet, trouxe facilidades antes não imagináveis e automaticamente uma intensificação da coleta massiva, análise, utilização e transferência dos dados pessoais
de forma simples e pouco custosa. Todos são observados a todo momento na contemporaneidade, seja por
câmeras, drones ou satélites e a todo momento as pessoas contribuem para uma exposição dos seus dados
pessoais através de sites de compras e redes sociais, por exemplo. Dados estes, que são a expressão da
personalidade humana.
Por trás de todas essas facilidades e possibilidades está algo essencial a elas, os algoritmos, que
se tornam cada vez mais importantes na sociedade, trazendo uma infinidade de benefícios tanto para o
mercado, quanto para o governo e a sociedade em geral. Da mesma forma, há também um aumento os
desafios encontrados quanto à sua utilização, tendo em vista que, suas decisões resultam numa exclusão do
ser humano do centro das decisões e passam a ser secundários nas decisões tomadas por máquinas.

Algoritmos

O algoritmo é “um conjunto de instruções para realizar uma tarefa, produzindo um resultado final
a partir de algum ponto de partida” (DONEDA; ALMEIDA, 2016). De forma mais didática, o algoritmo
em sentido amplo pode ser considerado

[...] um conjunto de instruções, como uma receita de bolo, instruções para se jogar um jogo, etc.
É uma sequência de regras ou operações que, aplicada a um número de dados, permite solucionar
classes semelhantes de problemas. Na informática e telemática, o conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número de
etapas. Em outras palavras mais claras: são as diretrizes seguidas por uma máquina. Na essência,
os algoritmos são apenas uma forma de representar matematicamente um processo estruturado
para a realização de uma tarefa. Mais ou menos como as regras e fluxos de trabalho, aquele passo-a-passo que encontramos nos processos de tomada de decisão em uma empresa, por exemplo.
(SÁ ELIAS, 2017. p. 1).

Os algoritmos estão presentes nos sistemas e dispositivos eletrônicos que já fazem parte do cotidiano social, trazendo facilidades à vida. Por exemplo, quando o Facebook coloca em uma ordem os posts
de acordo com os interesses, ou quando o Uber seleciona os carros mais próximos da localização de determinado usuário, ou quando o Spotify sugere uma lista das músicas preferidas. Eles têm se tornado cada
vez mais autônomos e realizam tarefas cada vez mais complexas aos padrões humanos e sem precisar da
interferência deles, dando a impressão de que ali existe realmente uma máquina pensante.
Os algoritmos são matemáticos e objetivos, mas, não podem ser vistos apenas como o truque que
faz funcionar os mecanismos de busca ou como a base das redes sociais e dos sites de compras para ajudar
os clientes. Eles vão além disso, sendo por exemplo, componentes essenciais das inteligências artificiais;
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dos exames para diagnosticar várias doenças; das casas inteligentes, dentre outros.
Os algoritmos não são imparciais, podendo carregar os preconceitos dos seus criadores ou do
banco de dados que foi usado na fase do seu treinamento. O desempenho nessa fase pode ter um viés
tendencioso, já que os preconceitos presentes nos dados que foram utilizados serão refletidos por eles.
Dessa forma, a aprendizagem adquirida neste treinamento pode ter efeitos tão ruins como os vícios que
objetivava eliminar.

Algoritmos não são, e podem nunca ser, neutros ou independentes da sociedade que os produziu.
A sociedade deve estar ativamente envolvida na formação dos valores que estão em jogo no uso
de algoritmos e da inteligência artificial. Os conjuntos de dados geralmente contêm traços de parcialidade. Se pudermos identificar essas falhas, e atingirmos uma definição matemática de justiça,
quem sabe, conseguiremos estatisticamente, uma forma de mitigá-los. A maioria dos cientistas
de dados não possuem essas habilidades, por isso, raramente esses cuidados são tomados. (SÁ
ELIAS, 2017. p. 8).

Os seres humanos estão cada vez menos capazes de compreender, explicar ou prever o funcionamento interno e os eventuais problemas dos algoritmos. Não é simples descrever os passos que um algoritmo de aprendizagem automática deu para produzir um determinado resultado, tendo em vista que são
algoritmos que fazem novos algoritmos (DONEDA; ALMEIDA, 2016). Este algoritmo de aprendizagem
automática a partir de dados que fornece uma resposta de acordo com o que foi programado, é chamado
algoritmo de machinelearning.
Já não se pode prever ou explicar nem mesmo pelos seus criadores, alguns resultados ocasionados
pelos algoritmos, o que é preocupante, fazendo-se necessária uma governança específica a eles, tendo em
vista a sua importância e os seus impactos concretos na vida das pessoas, buscando sempre minimizar os
seus riscos. Essas indagações trazem um aumento da preocupação com os algoritmos e consequentemente
uma busca maior da sua transparência, além de uma procura pela responsabilização das decisões tomadas
por eles, devendo o seu conceito ir além da informática.
“Os algoritmos devem receber instruções e informações suficientemente detalhadas, para que possam fazer o processamento [...]” (WERMANN, 2018. p. 41). Assim, enquanto eles não estiverem ligados
a bases de dados eles são simplesmente um código sem sentido, dependendo dessas para o seu funcionamento.
Essas bases de dados são produzidas pela massiva coleta e transferência das informações pessoais
de forma simples e pouco custosa, através dos rastros que são deixados pelos usuários da rede. Se essas
bases são o ponto de partida para o funcionamento dos algoritmos, é importante verificar que a sua obtenção tenha se dado de forma ética e dentro da lei. Caso haja algum viés nessa parte, a mineração dos dados
e também os outros métodos utilizados para refinar essa base, pode resultar em discriminação por parte do
algoritmo, reproduzindo as condições que acontecem na sociedade (DONEDA; ALMEIDA, 2016). Dessa
forma, é sobre estes dados que as políticas de governança devem agir.
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Discriminação por algoritmos

Quando se fala das discriminações advindas dos algoritmos, não quer dizer que ele nasceu para
ser preconceituoso, mas, que ele aprendeu a ser daquela forma com um grande volume de dados a que foi
exposto.
Um polêmico caso de discriminação por algoritmos aconteceu em 2015, quando o Google Photos
classificou as fotos de um usuário negro junto com seus amigos como gorilas. Mesmo após o treinamento
do mecanismo de inteligência do software, houve problemas de pontos cegos nos dados de treinamento,
no qual imagens de pessoas negras, associado às circunstâncias estatísticas com fotos de alguns símios,
fez com que a ferramenta fosse incapaz de distinguir a pele de uma pessoa negra da de um macaco. O caso
ganhou bastante repercussão e a Google teve que se desculpar publicamente, prometendo que resolveria
o problema. Dois anos após o fato, a plataforma eliminou todas as imagens relacionadas aos símios da
sua plataforma de treinamento, fazendo com que nenhuma pessoa negra tivesse suas fotos associadas à
gorilas.13
Um estudo feito por CathyO’Neil mostrou como os algoritmos produzem discriminações sociais,
através da raça e da classe, aumentando as desigualdades já existentes no mundo moderno capitalista. No
estudo foi feita uma análise das empresas de concessão de crédito que por meio de algoritmos, classificam
uma possível chance de inadimplência de determinadas pessoas. Neste caso, a partir de certos padrões que
se repetiam nas inadimplências, houve uma posterior criação de perfis de bons ou maus pagadores, que
acabou levando em consideração a raça ou bairro em que a pessoa morava. Isso traz um grande problema social, o aumento da marginalização e consequentemente uma ampliação das desigualdades (WERMANN, 2018. p. 44-45).
Um caso recente de discriminação algorítmica foi objeto de uma pesquisa do professor Tarcízio
Silva, da Universidade Federal do ABC. Em seu estudo, ele sugere que seja feito um teste simples de busca
no google: pesquisar “tranças bonitas” e “tranças feias”. No primeiro caso, as imagens são de tranças de
mulheres brancas, enquanto na segunda pesquisa, aparecem fotos de tranças de mulheres negras. A pesquisa demonstra um caso de “racismo algoritmo”. O professor afirma que o enviesamento de resultados
muitas vezes não éintencional, no entanto pecam pela omissão.14A Google, respondeu em nota que:

Construir uma experiência de busca é um desafio complexo, dinâmico e em constante evolução.
Como nossos sistemas encontram e organizam informações disponíveis na web, eventualmente,
a busca pode espelhar estereótipos existentes na internet e no mundo real em função da maneira
como alguns autores criam e rotulam seu conteúdo. Entendemos que pessoas de todas as raças,
gêneros e grupos podem ser afetadas por essas representações. Compartilhamos essa preocupação
e continuaremos trabalhando para melhorar os resultados de busca de imagens para todos nossos
usuários. (Google, 2019).

13
Ver notícia em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2015/07/02/google-fotos-identifica-pessoas-negras-como-gorilas.htm>.  Acesso em: 10 jul. 2019.
14
Ver notícia em: <https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/pesquise-trancas-bonitas-e-trancas-feias-no-google-um-caso-de-racismo-algoritmico.html>. Acesso em: 09 jul. 2019.
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Regulação dos algoritmos

Com a governança dos algoritmos e a sua utilização cada vez maior em decisões automatizadas,
faz-se necessário um maior estudo jurídico sobre as consequências de tais decisões na vida de cada cidadão. Nesse sentido, surge o direito à explicação e à transparência garantidos nas atuais legislações, como
na Lei Geral de Proteção de dados do Brasil (Lei 13.709/2018 - LGPD) e no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR). A preocupação da utilização dos algoritmos surgiu a partir de
consequências reais das decisões automatizadas tomadas por eles, que, muitas vezes geram enviesamento
de resultados, gerando discriminações, como acontece nos casos de racismo algorítmico.
Em razão do princípio da transparência, surge o direito à explicação. Esse princípio, positivado no
art. 6º da lei brasileira de proteção de dados, diz que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa fé e, dentre outros princípios, o da transparência. Tal direito garante aos titulares dos
dados informações precisas e de fácil acesso sobre como é realizado o tratamento dos dados, quem são os
responsáveis, respeitando, assim, os segredos de indústria (BRASIL, 2018).
O Direito à explicação é, portanto, um direito que cada cidadão possui de ter o acesso à informações de como houve o processo de tomada de decisão automatizada, logo, como os algoritmos chegaram a
uma decisão. Esse processo de decisão está diretamente ligado a todo processo de aprendizado dos algoritmos. O art. 20 da Lei 13.709/2018 traz o direito à “informações claras e adequadas a respeito dos critérios
e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada”.
Assim, o objetivo primordial do usuário ter o direito de solicitar a revisão de uma decisão automatizada é evitar com que os indivíduos sejam alvos de práticas discriminatórias dos algoritmos (LEITE,
2018, p. 10).
A revisão, presente neste mesmo artigo, deve ser feita por um ser humano, pois, caso contrário, poderia ocorrer um ciclo vicioso de práticas discriminatórias tomadas por algoritmos. No entanto, o recente
decreto presidencial que sancionou a MP 869/2018, vetou alguns dispositivos da Lei 13.709/18. Um dos
pontos vetados pelo presidente foi o §3º do art. 20, permitindo que a revisão não seja feita exclusivamente
por humanos, mas sim por algoritmos de empresas e startups, por exemplo. O governo defende que esse
modelo de revisão inviabilizaria a economia dessas empresas. Esse fato permite com que mais decisões
discriminatórias sejam feitas por algoritmos.
Na União Europeia, a atual Diretiva de Proteção dos dados, em vigor desde 2018, trouxe inovações
quanto à regulação das formas de uso de dados pessoais. A lei traz, no artigo 13 da diretiva, quais as informações que deverão ser fornecidas aos titulares dos dados, sobre o processo automatizado e o artigo 22
da diretiva trata do direito de não estar sujeito a decisões totalmente automatizadas. No entanto, apesar da
norma europeia trazer o termo explicação em seu conteúdo, ainda há controvérsias sobre a sua aplicação
no continente europeu.

Considerações finais

Assim como as tecnologias em geral que são criadas por pessoas e não podem ser consideradas
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imparciais, os algoritmos da mesma forma, não podem ser vistos como neutros. Ao mesmo tempo que eles
trazem muitos benefícios para a sociedade, se não forem utilizados com ética e de acordo com as legislações, podem se transformar em um instrumento de controle social. Eles não possuem a intenção de ter
efeitos negativos ou positivos, mas suas decisões trazem impactos sociais. Se um determinado algoritmo
de buscas, por exemplo, tiver contaminado com um viés político e ideológico, tentará passar esse viés ao
leitor.
Dessa forma, um dos maiores problemas em torno dos algoritmos machinelearning, está nos dados
em que eles são treinados e os pontos fracos e fortes deles são originados destes dados,sendo, portanto,
extremamente importante o cuidado com eles. Dessa forma, eles são relevantes do ponto de vista jurídico
e a governança algorítmica se fará presente exatamente neste ponto.
A fim de tentar cercear as práticas de enviesamento de resultados algoritmos, de maneira discriminatória, surgiram as novas leis de proteção de dados. Tanto a normativa europeia quanto a brasileira consagram em seu conteúdo o direito à explicação. Tal direito garante maior autonomia para os usuários, que,
com esse dispositivo podem pedir informações sobre o processo de tomada de decisões. Dessa maneira,
além de tornar o processo se transparente, permite que, caso haja falhas que gerem discriminações, elas
possam ser reconhecidas, para tornar o ambiente virtual mais ético, destacando a participação fiscalizatória dos cidadãos.
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Resumo:

Um espelho preto que reflete e revela: revela realidades e reflete, no silêncio entre uma interatividade e
outra, um entretenimento ou outro, a autoimagem do sujeito que olha pelas telas dos smartphones, tablets, computadores e televisões um universo de possibilidades. Em contraponto, a tela preta do dispositivo
desligado, reflete a imagem de quem o opera, muitas vezes acompanhado pelos pensamentos sobre o que
viu. A série Black Mirror apresenta uma espécie de exagero, uma caricatura sombria da realidade em que
vive a sociedade atual, fortemente influenciada pelas tecnologias digitais de informação. Nesse contexto, a série acentua a natureza humana, as relações sociais dentro do que Bauman chama de “sociedade
líquida”, caracterizada pelas transformações constantes, pela fugacidade e superficialidade das relações
que se desfazem facilmente. É sobre os paradoxos da contemporaneidade que a série Black Mirror vai
se debruçar. Neste texto, traçaremos os elementos distópicos presentes no episódio Nosedive, analisando
as informações no discurso que perpassa pelo episódio. Nosedive que traduzindo literalmente significa
mergulho ou perdedor retrata o cotidiano de Lacie Pound, uma jovem branca, bonita, de classe média,
trabalhadora, com distúrbios alimentares, preocupada em se manter popular. As pessoas se avaliam a todo
momento, atribuindo entre si notas nos aplicativos de relacionamento. A soma das notas positivas marca a
sua posição na sociedade. A única verdade é dada pelas pontuações obtidas pelo julgamento alheio, numa
falsa realidade que se mantém às custas da alienação das pessoas e do engajamento de toda sociedade na
alimentação desse sistema, calando vozes minoritárias de contestação.

Palavras-chave: Redes sociais; Distopia; Controle. Informação

1 Introdução

Um espelho preto que reflete e revela: revela realidades (fabricadas ou verdadeiras) e reflete, no
silêncio entre uma interatividade e outra, um entretenimento ou outro, a autoimagem do sujeito que olha
pelas telas dos smartphones, tablets, computadores e televisões um universo de possibilidades. Em contraponto, a tela preta do dispositivo desligado, reflete a imagem de quem o opera, muitas vezes acompanhado
pelos pensamentos sobre o que viu.
A série Black Mirror apresenta uma espécie de exagero, uma caricatura sombria da realidade em
que vive a sociedade atual, fortemente influenciada pelas tecnologias digitais de informação. Nesse contexto, a série acentua a natureza humana, as relações sociais dentro do que Bauman chama de “sociedade
líquida”, caracterizada pelas transformações constantes, pela fugacidade e superficialidade das relações
que se desfazem facilmente.

Uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais
curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas e das formas de agir
(BAUMAN, 2007, p.7).
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Black Mirror é uma série criada por Charlie Brooker, renomado escritor e roteirista inglês. Produzida na Grã Bretanha, foi lançada em dezembro de 2011, sendo contemplada com um Emmy internacional
de melhor minissérie. Cada episódio apresenta um elenco diferente, um set de gravação diferente e uma
trama diferente, entretanto, todos eles falam sobre uma realidade distópica.
Qualquer pessoa que assistiu algum episódio desta série deve ter relacionado com a sua vida cotidiana, sentido um pouco de desesperança diante da conjuntura em que vivemos. É fato que a internacionalização do capitalismo e a busca incessante das empresas por lucratividade impõem um ritmo de
desenvolvimento tecnológico, principalmente no campo da tecnologia da informação. É fato também que
para manter os altos rendimentos dos acionistas, há a necessidade de se buscar empregar cada vez menos
a custos cada vez menores, gerando desemprego e necessidade de deslocamento das empresas em busca
de mão de obra cada vez mais desvalorizada. Se o desenvolvimento tecnológico sob a égide da busca pela
ampliação da mais-valia fornece produtos cada vez mais sedutores (capazes de levar consumidores a se
embrenharem nos juros dos cartões de créditos) também promove uma grande exclusão material e social.
É sobre os paradoxos da contemporaneidade que a série Black Mirror vai se debruçar. Neste artigo,
traçaremos os elementos distópicos presentes no episódio Nosedive, analisando as informações no discurso que perpassa pelo episódio. Black Mirror é uma narrativa distópica.
Etimologicamente, a palavra distopia é formada pelo prefixo DIS que significa doente, anormal,
mal funcionamento e TOPOS que significa lugar. Distopia é a forma distorcida de um lugar (HILÁRIO,
2013, p.205). A distopia analisa criticamente a realidade presente, apontando, às vezes de modo exagerado, os problemas que determinadas tendências podem criar. Ela surge a partir do avanço do capitalismo,
do estabelecimento de governos ditatoriais, do desenvolvimento de práticas e tecnologias que objetivam
controlar pessoas e informações (HILÁRIO,2013).

2 Uma queda livre nas relações: o desenrolar do episódio

Imagine um mundo em que a vida off-line perde sentido e em que você passa a viver em função
das interações nas redes sociais. Imagine que nesse mundo todos os seus gestos e ações são pontuados
pelo atrativo que exercem aos outros e a sua reputação, trabalho e demais relações sociais dependam dessa
pontuação dada pela opinião que outras pessoas possuem de você, sejam elas conhecidas ou simplesmente
alguém que você encontre pela rua.
O episódio Nosedive que traduzindo literalmente significa mergulho ou perdedor retrata o cotidiano de Lacie Pound, uma jovem branca, bonita, de classe média, trabalhadora, com distúrbios alimentares,
preocupada em se manter popular. A presença de cores suaves em tons de rosa, amarelo e azul claro, o
tratamento cortês entre as personagens leva o espectador a acreditar que se trata de uma comunidade que
vive em harmonia. As pessoas se avaliam a todo momento, atribuindo entre si notas nos aplicativos de relacionamento. A soma das notas positivas marca a sua posição na sociedade. Há uma grande preocupação
em manter uma alta avaliação.
Zygmunt Bauman (2001, p.99) fala sobre o impacto que as realidades apresentadas nos televisores
exercem em sobre nós em “Modernidade Líquida”:
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Lembre-se, por exemplo, o formidável poder que os meios de comunicação de massa exercem
sobre a imaginação popular coletiva e individual. Imagens poderosas, mais reais que a “realidade”,
em telas ubíquas estabelecem os padrões da realidade e de sua avaliação, e também a necessidade
de tornar mais palatável a realidade ‘vivida’. A vida desejada tende a ser a vida ‘vista na TV’. A
vida na telinha diminui e tira o charme da vida vivida: é a vida vivida que parece irreal, e continuará
a parecer irreal enquanto não for remodelada na forma de imagens que possam aparecer na tela.

Lacie Pound vive em um mundo em que as pessoas avaliam constantemente a popularidade uns
dos outros, tendo relações afetivas ou não com esses indivíduos. Lacie é obcecada por manter uma boa
pontuação, principalmente porque almeja se mudar para o luxuoso Pelican Cove, uma área que só aceita
indivíduos que possuem uma avaliação igual ou superior a 4.5. No início, a nota de Lacie era 4.3, faltando
0.2 para que ela se torne uma “influenciadora premium” e tenha um desconto de 20% no aluguel de uma
casa.
A trama começa a se desenvolver quando Naomi, amiga de Lacie, a convida para ser sua dama de
honra em seu casamento. Naomi tem uma classificação de 4.8, enquadrando-a na “classe alta” e vive em
um ambiente em que as pessoas possuem aproximadamente a mesma classificação. Por sua vez, Naomi
acredita que se realizar um bom discurso de honra, sua classificação poderá alcançar 4.5. Com a aproximação do casamento, ela segue para o aeroporto e fica abismada ao saber que o vôo foi cancelado.
A atendente informa que há um assento disponível em outro vôo, mas Lacie necessita ter no mínimo 4.2 para adquiri-lo. Devido a uma discussão com seu irmão e alguns desentendimentos aleatórios com
estranhos antes de chegar ao aeroporto, a sua classificação cai e Lacie é recusada para o assento. Indignada
com a situação, Laice provoca uma discussão com a atendente e, como forma de punição, o segurança a
penaliza pelas próximas 24 horas, baixando sua nota para 3.1 e todas avaliações negativas recebidas durante esse período valerão o dobro.
Sem opções, Lacie precisa chegar até o casamento da amiga e resolve alugar um carro. Durante
o percurso, ela enfrenta problemas para continuar a viagem, o carro elétrico fica descarregado e ela não
consegue conectá-lo no abastecimento de energia, pois o carro é de uma geração antiga e não existe mais
carregadores para esses tipos de automóveis nos postos de recarga.
Na tentativa de chegar a tempo, Lacie começa a pedir carona na estrada, porém além dos motoristas a evitarem por possuir uma classificação baixa, continuam a negativar seu status sem motivo aparente,
apenas por ela estar naquela situação, sendo considerada uma pessoa indesejável.
Após um certo tempo, Lacie consegue uma carona com Susan, uma motorista de caminhão, com
avaliação 1.4, que revela ter sido obcecada pelas classificações no passado, mas mudou quando seu marido
foi preterido ao tratamento de um câncer por ser 4.3; deram preferência a uma pessoa 4.4, ocasionando o
óbito do marido de Susan.
Naomi, a noiva, liga para Lacie e a informa que não deseja mais tê-la em seu casamento, pois sua
classificação estava muito baixa, o que gerou em Lacie uma raiva descomunal que a motiva a ir à festa de
qualquer maneira. Assim, Lacie se infiltra na ilha onde ocorre a festa, pois como sua classificação é baixa,
sua entrada é vedada naquele local.
Quando ela consegue entrar no lugar da cerimônia, sobe no palco e pega o microfone a fim de
realizar o seu tão esperado discurso. Quando percebe que seu discurso poderá ser interrompido Lacie
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ameaça com uma faca o marido da amiga. Por fim, Lacie acaba sendo presa e o dispositivo que realiza as
classificações é confiscado.
Enquanto está na prisão, ela começa a trocar insultos com um prisioneiro que está na sela ao lado,
e sua raiva se transforma em deleite à medida que percebe que está livre para falar e se comportar sem
medo das avaliações.

3 As tecnologias coletivas de poder

Foucault (2008) analisa o exercício de poder em nossa sociedade que não estaria localizado somente na relação entre a classe social dominante e a classe social dominada. Na contemporaneidade, o poder
é exercido sobre a vida, sobre as consciências e os corpos, com base em características como sexo, raça,
saúde, idade ou profissão. Assim, os discursos proferidos pelos campos do conhecimento estariam a serviço do controle dos corpos, das mentes e corações, transformando os indivíduos em sustentáculos do poder.
As tecnologias coletivas de poder (câmeras de segurança, televisão, internet) são completadas
pelas “tecnologias do self”. Os indivíduos vão se moldando, ajustando seu comportamento por meio do
auto aperfeiçoamento e da disciplina. É preciso estar cada vez mais em forma, se alimentar naturalmente,
cuidando da pele e do cabelo para que as selfies sejam cada vez mais aceitáveis. Nossos perfis nas redes
sociais devem estar recheados de registros de como somos felizes e bem-sucedidos na família, nos relacionamentos amorosos e no trabalho.
Esclarece-se que para Foucault (1994, p. 236), o poder não é uma qualidade ou substância, algo
que se possui ou se tem, mas está pautado em forma de relações entre sujeitos que se definem como “modos de ação que não atuam direta e imediatamente sobre os outros, mas sobre suas ações”. As relações de
poder exigem que “o outro (aquele sobre quem exerce) seja reconhecido e mantido até o final como um
sujeito de ação, e também que se abra, frente à relação de poder, todo um campo de respostas, reações,
efeitos, invenções possíveis”. O termo que permite captar melhor a especificidade de relações de poder é
“conduta”.
O exercício do poder consiste em estabelecer condutas, dispor a probabilidade, esse é o sentido
originário do conceito de “governo”, dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos.
Em vários momentos, a protagonista mesmo estando furiosa, precisa se mostrar agradável para
que não seja mal avaliada. Essa é a ideia da sociedade em que todos os indivíduos são forçados a serem
agradáveis e gentis em todo momento, pois estão a mercê não só ao julgamento do outro, mas à avaliação
por meio de um dispositivo tecnológico de controle para manutenção da ordem daquela comunidade.
Trata-se de uma forma de poder que tem por objetivo os corpos em seus detalhes, em sua organização interna, na eficácia de seus movimentos. A disciplina mantém com o corpo uma relação analítica,
encontramos uma microfísica do poder, com uma anatomia política do corpo cuja finalidade é produzir
corpos úteis e dóceis.
Com efeito, o objetivo da disciplina é aumentar a força econômica do corpo e, ao mesmo tempo,
reduzir sua força política (FOUCAULT, 1987). Por isso, devemos considerar a disciplina desde um ponto
de vista positivo ou produtivo como geradora de individualidade.
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Para o poder disciplinar não se trata de expiar uma culpa ou de reprimir, mas de referir as condutas
do indivíduo a um conjunto comparativo, diferenciar as pessoas, medir capacidades, popularidade, traçar
a fronteira entre o normal e o anormal. Por isso, a “norma” se distingue do conceito jurídico de “lei”.
Enquanto a lei separa e divide, a norma, por sua vez, pretende homogeneizar. A norma funciona em um
sistema binário de gratificação e sanção normalizadora.
Em Foucault, encontram-se, principalmente, dois usos do termo “disciplina”. Um está na ordem do
saber, como forma discursiva de controle da produção de novos discursos, e outro na do poder, como conjunto de técnicas usadas pelo sistema de poder na singularização dos indivíduos (CASTRO, 2016, p.110).
A aplicação do conceito de “disciplina” neste texto se relaciona com a segunda definição, devido a
forma que a sociedade está organizada e os mecanismos que controlam o comportamento dos indivíduos,
mas enfatiza-se que não são dois conceitos sem relação.
Ainda que a questão da disciplina, desde o ponto de vista do poder, isto é, dessa forma de exercício
do poder que tem por objetivo os corpos e por objetivo sua normalização, não se pode deixar de lado o uso
discursivo do conceito de disciplina. Esse uso é particularmente interessante para esclarecer o modo como
Foucault concebe as relações entre saber e o poder.
Quando Lacie ficou irritada porque seu vôo foi cancelado e ela não conseguiu embarcar em outro
vôo, pois não possuía a pontuação necessária, o segurança, ao abordar Lacie lhe disse: “para restaurar a
ordem, vou usar minha autoridade como segurança do aeroporto e tirar um ponto da sua pontuação, e todas
as notas negativas terão o dobro do valor - é uma medida temporária” (NOSEDIVE, 2011- ).
O sistema estabeleceu uma maneira de controlar Lacie, primeiro porque ela se irritou com a funcionária, atitude que não é permitida naquela comunidade porque as pessoas devem se mostrar simpáticas
o tempo todo, ocultando o que elas pensam ou sentem. E o controle se replica automaticamente, pois as
outras personagens da cena também atribuem avaliações negativas.
As avaliações são uma forma de controlar os indivíduos, desagregando aqueles que não possuem
um bom comportamento dos demais. Na medida em que Lacie não consegue mais agir conforme os padrões disciplinares estabelecidos e sua avaliação vai declinando, ela deixa de estar próxima às pessoas
valiosas e medianas, passando a fazer parte do grupo dos indesejáveis, recebendo avaliações baixas simplesmente por ter uma pontuação baixa.
Lacie, assim como a caminhoneira Susan, começa a pertencer ao que Bauman (2005) denomina de
subclasse, um agregado de pessoas que são declaradas fora dos limites em relação a todas as classes e a
própria hierarquia de classe, com poucas chances e/ou nenhuma necessidade de readmissão.
O termo implica em uma comunidade que é menos hospitaleira e atenciosa. Trata-se de uma compilação de indivíduos heterogêneos e bastante variados sem valor, por isso são visto como inúteis. Eximir, separar e colocar de lado uma categoria de pessoas às quais a lei é aplicada mediante a negação ou
revogação de sua aplicação. Assim, são desnecessários e ficam desamparados e excluídos da comunidade
humana e dos pensamentos públicos.
Bauman (2005, p. 46) esclarece que se o indivíduo foi destinado à subclasse, qualquer outra identidade que ele possa almejar ou lutar para obter lhe é negada a priori. O significado da “identidade da
subclasse” é a ausência da identidade, a abolição ou a negação da individualidade, do “rosto” - objeto do
dever ético e da preocupação moral. Você é excluído do espaço social em que as identidades são buscadas,
escolhidas, construídas, avaliadas, confirmadas ou refutadas.
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Uma exemplificação clara observada no episódio, ocorre quando uns dos colegas de trabalho de
Lancie termina um relacionamento e as pessoas que trabalham na empresa avaliam positivamente e/ou
negativamente essa conduta. Até chegar em uma situação, que o colega de Lacie não consegue nem mais
entrar na empresa, pois quem tem uma avaliação abaixo de 2.0, as portas da empresa não se abrem.
O colega de trabalho de Lacie foi colocado à margem da sociedade, não importa o que ele fale
ou faça, foi excluído da comunidade. A identificação torna-se um fator de estratificação, com dimensões
divisivas e fortemente diferenciadoras, assim nesse caso, a identidade estereotipa, humilha, desumaniza e
estigmatiza.

4 Considerações finais

Os conflitos retratados no episódio podem ser relacionados a dois conceitos, a saber: a regulação
social e a emancipação social. Pode-se inferir que um conceito se alimenta do outro e ambos acontecem
simultaneamente, por consequências de crises provenientes das instabilidades de um Estado regulador e
dos fracassos das revoluções sociais. Por meio de crises a sociedade se auto reproduz por leis e regulações
que são apresentadas por elementos legitimadores de um Estado-nação.
As formas predominantes de dominação excluem grupos sociais que não se organizam ou não
seguem os interesses colocados como uniformidade de padrão. Uma vez que o nosso tempo é bastante
influenciado pelas redes sociais, a projeção dessa realidade nos provoca imensa ansiedade. Isso, porque
dinâmicas dessa natureza trazem a tona a sensação de impotência no controle da própria vida, que é esvaziada de verdades e de autenticidade nas relações.
A única verdade é dada pelas avaliações/pontuações obtidas pelo julgamento alheio, numa falsa
realidade que se mantém às custas da alienação das pessoas e do engajamento de toda sociedade na alimentação desse sistema, calando vozes minoritárias de contestação.
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Resumo:

Discute-se, a partir do filme de curta-metragem Chicken Little e empregando a psicanálise como chave
de leitura, o uso de narrativas de medo na política para determinar a opinião pública e facilitar o controle
social. Interroga-se os motivos que levam os sujeitos a acolhê-las e aponta-se para o papel da internet,
sobretudo na forma das mídias sociais, nesse processo.

Palavras-chave: Cultura do medo. Subjetividade. Manipulação das massas. Internet. Psicanálise.

“A gente anda inseguro
Construindo muros no chão
Arquitetando no escuro
Nossa direção”
(VIÁFORA, 2018, faixa 5)

124

Em O mínimo eu, o historiador e crítico social Christopher Lasch denuncia o uso do medo para
a manipulação das massas pelos que ele chamou de administradores de crise. Para Lasch (1986/1984), o
anúncio de crises, as quais muitas vezes não se confirmam, serve apenas para pavimentar o caminho dessas
entidades, estejam elas na política, na guerra, na diplomacia ou mesmo na gestão do estresse emocional.
Em direção semelhante, o sociólogo Barry Glassner publicou, na virada do milênio, um livro intitulado
Cultura do medo que trata justamente do manejo desse afeto por políticos, religiosos, empresários e grupos
ativistas. Nessa publicação, Glassner (1999/2003) sustenta que o pânico generalizado é uma estratégia de
controle social. A cultura do medo, para ele, atende aos interesses dos que penetram nas inseguranças e
surgem em seguida com soluções que mais os favorecem do que aos que eles dizem favorecer.
Chicken Little, filme de curta-metragem dos estúdios Disney lançado em meio à Segunda Guerra
Mundial, inclusive como parte de uma série que criticava o regime nazista, serve de metáfora para o que
Lasch e Glassner formularam. Isso porque, se as personagens dessa fábula se deixam guiar por um discurso salvacionista que as conduz ao pior, isso se deve ao êxito de outro discurso, catastrofista, que mobiliza
seus afetos.
A história de Chicken Little se passa em um galinheiro, o qual é uma espécie de alegoria para uma
sociedade democrática. Nele, encontramos diversas aves domésticas exercendo papéis sociais equivalentes aos que temos em nossa sociedade: o galo é o governante legítimo, os perus são os parlamentares e os
frangos, galinhas e patos, o povo, as massas. Chicken Little é um cidadão comum, membro do povo, que,
tomado pelo medo, serve, nessa história, como catalisador de uma tragédia que se abate sobre o galinheiro
— tragédia esta cujo pivô é uma raposa esfaimada, possível ilustração de qualquer ideologia que cega as
pessoas e consome as que se deixam levar por ela.
A raposa, ansiosa por se apossar daquelas aves, porém receosa com a espingarda do fazendeiro,
que talvez represente a Lei, se vale de sua astúcia para atingir seu objetivo sem se colocar em risco. Com
um calhamaço sobre psicologia de grupo nas mãos, ela começa a armar suas insídias. “Para influenciar as
massas, dirija-se ao menos inteligente”, diz o manual. Partindo dessa máxima, ela elege como seu agente o
ingênuo Chicken Little, sempre à parte da realidade em que vive, alienado à diversão vulgar, representada
por um ioiô. Distraído pelo entretenimento barato, Chicken Little é o peão perfeito no jogo que a raposa
começa a jogar.
Ela se dirige a ele lançando um boato, mas não um boato qualquer, pois, como consta em seu manual, “se tiver de contar uma mentira, não conte uma pequena, conte uma grande”. A raposa endereça a
Chicken Little a narrativa mais espalhafatosa e sem pé nem cabeça: “O céu está caindo!”. Desesperado
com essa informação, ele sai a avisar a todos. Quando a mentira se espalha, ela gera um grande mal-estar
no galinheiro, o qual, entretanto, logo é apaziguado pelo galo, que frustra o plano da raposa. O galo é um
representante das instituições. Com ele ali, podemos inferir que elas estão funcionando como devem, então os sujeitos não precisam se preocupar, pois elas os estão amparando. A raposa percebe isso e trata de
causar uma crise. Seguindo seu livro, que diz que é necessário destruir a confiança do povo em seus chefes, ela espalha novos boatos que visam deslegitimar o galo: “ele não sabe governar”, “ele está caduco”,
“ele é um bêbado”.
Com a confiança do povo nas instituições abalada e com o galinheiro desestabilizado pelo prenúncio de algo ruim, resta à raposa, para que seu plano dê certo, apenas convencer alguém insignificante de
suas qualidades de líder. Novamente, o eleito é Chicken Little, que, bajulado pelo que não vê e orientado
por suas instruções pérfidas, se convence e convence seus compatriotas de que conhece uma saída para
o caos iminente. Guiado pela raposa de maneira subliminar, o galinho e seus seguidores se dirigem a seu
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covil. Lá dentro, a maliciosa anfitriã devora um a um e, com cinismo, encerra a fábula dizendo que é assim
que acaba quem acredita em tudo o que ouve.
A frase utilizada pela raposa para encerrar a história não é nenhuma inverdade, e a realidade tem
tratado de nos mostrar isso. Nos últimos anos, o fundamentalismo e o extremismo assumiram o controle
de algumas nações utilizando a boataria como recurso, cuja expressão máxima são as fake news. Em nosso
país, o conservadorismo chegou ao poder manejando a histeria coletiva desencadeada por narrativas de
medo. Ameaça comunista, venezualização, ditadura gay, sexualização infantil nas escolas e doutrinação
ideológica nas universidades foram apenas algumas mentiras que mobilizaram o medo da população e
também o ódio contra determinados grupos, subsidiando assim uma ideologia que prometia salvaguardar
a todos e colocar o país de volta aos eixos, mas que agora, aos poucos, vêm revelando sua verdadeira face
e cobrando seu preço, devorando, como a raposa, até aqueles que encontraram nela representação.
Para nós, é intrigante como retóricas catastrofistas, que não guardam nenhuma relação com a realidade, são acolhidas pelas massas. A psicanálise, porém, nos oferece algumas chaves de leitura. Nas Novas
conferências introdutórias à psicanálise, Freud (1993/2010) traz à baila sua interpretação sobre as visões
de mundo. No segmento Acerca de uma visão de mundo, ele fala da necessidade humana de coesão. Se
as pessoas aderem a uma visão de mundo, é porque essa lhes oferece um ordenamento para a realidade
fragmentada em seu entorno. Uma visão de mundo explica o que aconteceu, o que está acontecendo e por
que acontece: nada ocorre por acaso, tudo está conectado. Se tomarmos, por exemplo, uma narrativa lançada nos últimos anos sobre o comunismo no Brasil, decerto identificaremos nela uma forma de explicar
as crises econômica e política que recaíram sobre nosso país a partir de 2014 gerando descontinuidades
angustiantes: “ora, foi culpa dos vermelhos”. Dentro de um sistema fechado de ideias, as coisas começam
a fazer sentido, provocando nas massas um apaziguamento. Elas passam a saber contra o que devem lutar,
ou seja, encontram “bodes expiatórios” para os impasses da realidade.
A filósofa Hannah Arendt, analisando duas experiências totalitárias do século XX em Origens do
totalitarismo, corrobora de certo modo o pressuposto freudiano. Para Arendt (1951/1989), as massas não
estão interessadas nos fatos, mas, sim, por algo que lhes oferece coerência. O cientista político Murray
Edelman, em seu livro A política da desinformação, aponta que, ao lidarem com muitos momentos em vez
de uma realidade contínua — ou seja, ao lidar com uma realidade marcada por rupturas e descontinuidades
— as pessoas buscam por alguma versão que as satisfaça como real e estável e que possa ser transmitida
dessa maneira a seus pares. Conforme Edelman (2001), quando uma determinada versão serve a seus interesses, é provável que definam a realidade de acordo com ela sem hesitar.
Nessa linha de raciocínio, localizamos em Moisés e o Monoteísmo um fragmento elementar a
essa discussão. Nele, Freud (1939/2018) afirma que o homem não tem um faro aguçado pela verdade.
Para ele, nosso intelecto se engana muito facilmente sem qualquer aviso, e em nada acreditamos mais do
que naquilo que, sem consideração pela verdade, vai de encontro a nossos desejos e afetos. Isso pode nos
dar uma luz sobre os discursos salvacionistas que operam diante da suspeita do pior. Em meio às crises,
se algo advém prometendo salvação, os sujeitos, com seus afetos intensificados pela ideia de catástrofe e
desejosos por serem amparados, dificilmente vão hesitar em abraçá-lo, mesmo que se trate de uma farsa
que possa os levar à cabo.
É interessante pensar como as novas tecnologias de informação e comunicação têm se colocado a
serviço de ideologias que chegam com a promessa de gestar supostas crises — crises que, muitas vezes,
elas mesmas inventam. A internet é, sem dúvida, a novidade que difere o modus operandi atual dos factoides do de antigamente. O sociólogo Michel Wieviorka afirma que “[...] se as fake news, os rumores e as
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inverdades se difundem, é porque utilizam massivamente a internet e as redes sociais, por meio das quais
a informação se dilui na comunicação generalizada, o verdadeiro no falso, e o conhecimento nos dogmas.
Essa é uma novidade importante em comparação com o modo como a propaganda costumava ser” (WIEVIORKA, 2017, tradução nossa15). Anteriormente, a propaganda circulava de cima para baixo, do topo
para a base, apoiando-se nos grandes meios de comunicação, como o cinema e o rádio. Ela não dispunha
de nada mais do que o boca-a-boca para circular entre o povo. Segundo Wieviorka (2017), “com as novas
tecnologias de comunicação, ela opera numa escala nunca antes vista, dando a todos a possibilidade de se
sentirem tratados como um indivíduo e dizer sua palavra, de se expressar” (tradução nossa16).
A internet serve a um mercado personalista, o qual oferece aos sujeitos aquilo que reforça seus modos de gozo, a partir da apropriação de suas informações. As redes telemáticas possibilitaram ao mercado
conhecer seus consumidores de antemão, o que lhe deu a oportunidade de adaptar sua oferta conforme o
interesse de seus potenciais consumidores (LEMOS, 2005; PINHEIRO, 2009). A substituição do consumo
de massa pelo consumo personalizado garantiu ao mercado sobrevivência, mas não sem produzir implicações na subjetividade e na sociedade de nossa época. Um desses efeitos é uma nova economia psíquica
que não mais se baseia no adiamento da satisfação, mas em sua instantaneidade (LEBRUN, 2007/2008).
Talvez essa seja a chave para pensar o imediatismo com o qual o sujeito age diante de questões cruciais de
sua vida: não há um intervalo para ver e compreender; o imperativo é concluir.
Podemos pensar que, valendo-se da internet e fazendo uso da mesma estratégia do mercado, os administradores de crise hoje podem cumprir sua agenda de maneira bastante confortável. Não é necessário
mais lançar uma narrativa espalhafatosa genérica, que pode não funcionar. Basta operar sobre a subjetividade de nossa época: capitalizar os afetos dos sujeitos de nosso tempo on-line. As inverdades também não
podem ser lançadas à torta e à direita; devem ser lançadas a um público específico, que vão cultivá-las.
Será que todos nós recebemos em nossas redes sociais notícias alarmantes, ou estas não estariam sendo
direcionadas apenas a um público específico?
Não podemos deixar de frisar, aqui, que o mal-estar já está colocado: ele é consequência primeira
do desencantamento do mundo promovido pela ciência moderna e também das guerras, do terrorismo e
das crises que em suas técnicas se subsidiaram. Em vista disso, alcança os propósitos pretendidos aquele
que souber mobilizar esse mal-estar a seu favor. Quem der vazão aos desejos e emoções do sujeito, é capaz
de conseguir guiá-lo ao matadouro sem muito esforço.
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Resumo:

Em uma sociedade em rede, cada vez mais preocupada com o controle e a vigilância das informações,
manter uma pessoa no anonimato é um grande desafio. No caso dos sujeitos incluídos no Programa de
Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA), quando submetidos a situações extremas, não
há outro caminho senão a adoção de uma nova identidade, deixando para trás laços com o antigo território, as histórias do passado, a convivência familiar e o próprio nome. Nesse contexto, o presente artigo
propõe um estudo exploratório sobre a alteração de nome das pessoas inseridas no PROVITA, destacando
impactos dessa medida de segurança na vida desses sujeitos. Para tanto, recorre-se ao caso emblemático de
Genésio Ferreira da Silva, testemunha chave no processo criminal do assassinato de Chico Mendes, descrito no livro Pássaro sem rumo: Uma Amazônia chamada Genésio (2018), com o objetivo de investigar,
à luz de um caso concreto, medidas de segurança e seus efeitos sobre a pessoa em proteção. Por último,
aborda-se a relevância das ações de sigilo e de não exposição das pessoas incluídas no PROVITA, o que
não exime tal política de utilizar a alteração de nome com cautela, analisando o seu uso no caso a caso e
reservado a situações de extrema gravidade.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Identidade; Nome; Programa de Proteção; Território.
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1 INTRODUÇÃO

Em uma sociedade em rede, cada vez mais preocupada com o controle e a vigilância das informações, manter uma pessoa no anonimato é um grande desafio. No caso dos sujeitos incluídos no Programa
de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA), quando submetidos a situações extremas,
não há outro caminho senão a adoção de uma nova identidade, deixando para trás laços com o antigo território, as histórias do passado, a convivência familiar e o próprio nome.
Nesse cenário, este artigo propõe um estudo exploratório sobre a alteração de nome de pessoas inseridas no PROVITA, destacando impactos dessa medida de segurança na vida desses sujeitos. Para tanto,
recorre-se ao caso emblemático de Genésio Ferreira da Silva, testemunha chave no processo de prisão dos
assassinos de Chico Mendes, descrito no livro “Pássaro sem rumo: Uma Amazônia chamada Genésio”
(2018), com o objetivo de investigar, à luz de um caso concreto, medidas de segurança e seus efeitos sobre
a pessoa em proteção.
Na época da morte do ativista Chico Mendes, Genésio Ferreira da Silva tinha 13 anos e trabalhava
na fazenda de Darli Alves da Silva, mandante principal do crime. Nessa oportunidade, Genésio foi retirado
do estado do Acre sob o risco de morrer como “queima de arquivo” e passou a viver em dezenas de lugares
diferentes, escondendo-se de seus algozes com o apoio de instituições de defesa de Direitos Humanos,
jornalistas, amigos e políticas de proteção, a exemplo do PROVITA.
Regulamentado pela Lei nº 9.807, de 13 de junho de 1999, o PROVITA conserva no seu fundamento uma ação dupla: medidas de segurança e de reinserção de pessoas em situação de ameaça de morte,
que, em novos espaços comunitários e sigilosos, são inseridas em redes solidárias de proteção com o apoio
da sociedade civil (MORAES, 2006).

2 GENÉSIO, A TESTEMUNHA DO CASO CHICO MENDES

Quem é Genésio? Atualmente com cerca de 40 anos e autor do livro “Pássaro sem rumo: Uma
Amazônia”, ele foi o menino que, 27 anos atrás, ouviu, pela fresta de uma parede, todo o plano para assassinar Chico Mendes, líder seringueiro do Acre (AC) e símbolo mundial da luta ambiental (JORDÃO,
2015).
Natural da cidade de Xapuri (AC), Chico Mendes organizou diversas manifestações populares
contra o desmatamento da floresta Amazônica, contra a expulsão dos seringueiros das suas terras e a favor
da criação de reservas extrativistas no norte do país. As bandeiras e denúncias de Chico Mendes foram
de encontro aos interesses capitalistas de internacionalização da Amazônia e geraram disputas violentas
nessa região, ao ponto de o líder sindicalista conviver com uma rotina de ameaças e atentados contra a sua
vida.
Em entrevista ao Jornal do Brasil, Chico Mendes falou sobre o assunto, meses antes do seu assassinato:
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Eu [Chico Mendes] tenho consciência de que todas as lideranças populares, nesses últimos dez
anos – advogados, padres, pastores, líderes sindicais – todos eles foram mortos. Mesmo com a
garantia de vida do governo. Não precisa nem citar exemplos, pois eles estão vivos na memória
de todos. Tenho esperança de continuar vivo. É vivo que a gente fortalece essa luta. De parte do
governo do estado não tenho o que temer. Pelo contrário. Agora, por outro lado, eu estou diante
de dois inimigos poderosos: a União Democrática Ruralista (UDR) e a Polícia Federal no Acre
(CHICO MENDES Apud MARTINS, 1988).

No dia 22 de dezembro de 1988, as ameaças se consumaram. Em uma emboscada no quintal de
casa, na cidade de Xapuri, Chico Mendes foi morto por Darcy, filho de um fazendeiro da região de nome
Darli Alves da Silva. Os planos desse crime foram testemunhados pelo adolescente Genésio e descritos da
seguinte forma no seu livro autobiográfico:

E quem disse que as paredes têm ouvidos tá certo. No dia 21 daquele mês Darli, Darcy e Serginho
acertaram os últimos detalhes para o assassinato. Tudo que eles conversaram na varanda da casa
e na mesa de sempre eu escutei naquela noite. A conversa que eu ouvi entre os três foi a seguinte:
– E aí, já está tudo pronto para dar fim na vida do Chico?
– Já, sim, senhor – disse Serginho ao Darli.
– E a tocaia, foi bem planejada como eu pedi? – perguntou Darli ao Darcy.
Darcy respondeu:
– Está tudo do jeito que o senhor pediu.
– E a arma, já testaram? – perguntou Darli aos dois.
– Já, só tem um detalhe.
Darli:
– Qual?
Os dois:
– Ainda não sabemos quem vai atirar ou não.
Darli:
– Aí vocês resolvem entre vocês, porque minha parte já está pronta. Só lembro uma coisa: se algo
der errado, nós estamos fritos [...].

Mais ou menos às 18h30 Darcy e Serginho saíram da fazenda e por volta das 9h30 já estavam de
volta. Na fazenda mataram uma vaca e beberam muito vinho para comemorar a morte de Chico
Mendes. Mas não demorou dez minutos e o mundo todo já sabia da morte do líder seringueiro, me-
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nos as pessoas que trabalhavam na fazenda ou na roça, porque o único meio de comunicação que o
pobre tinha lá era o rádio e nesse horário a maioria já estava dormindo, porque no mato as pessoas
dormem cedo; elas ficam acordadas no máximo até às 7 da noite (SILVA, 2015, pp. 101-102).

Mesmo com o testemunho de Genésio e um conjunto de outras evidências sobre o ocorrido, o
julgamento do assassinato de Chico Mendes não ficou imune à força das elites regionais envolvidas no
crime. Foi preciso grande articulação em âmbito nacional e internacional para pressionar os órgãos estatais
a investigarem e punirem os responsáveis, bem como assegurarem a proteção das testemunhas durante os
atos processuais.
Em 1990, a Justiça condenou o fazendeiro Darli Alves da Silva e o seu filho, Darcy Alves Ferreira,
a 19 anos de prisão pela morte de Chico Mendes, pena que foi mantida em novo julgamento realizado
dois anos depois. No ano de 1993, pai e filho fugiram da cadeia, sendo novamente capturados em 1996 e,
assim, cumpriram 10 anos de pena de restrição de liberdade.
Pela sua contribuição à Justiça, Genésio passou a ser ameaçado e teve que se mudar do seu estado
de origem. De início, com o apoio do jornalista Zuenir Ventura, foi para o Rio de Janeiro e, posteriormente,
residiu em diferentes localidades, algumas delas, sob a orientação do Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas.

Estava numa comunidade terapêutica no interior do estado de Rondônia (RO) quando fui surpreendido por uma equipe do PROVITA, programa criado pelo governo federal para proteger testemunhas. Passei por uma entrevista com os profissionais do programa e logo fui engajado ao mesmo.
Era mais uma oportunidade que batia em minha porta; era mais uma chance que eu estava tendo
pra me redimir e me reintegrar à sociedade, já que minha vida estava completamente truncada.

Logo deixei Rondônia, a comunidade e meus colegas de tratamento para trás. Acompanhado por
uns advogados do programa segui viagem para Recife, capital de Pernambuco, onde fui recebido
com muita atenção por uma psicóloga e uma assistente social. Entre Recife e Salvador, capital da
Bahia, ainda sobrevivi três anos dentro do programa [...] (SILVA, 2015, p. 207).

Esses três anos no PROVITA não foram fáceis para Genésio, que convivia com o sentimento de
saudade da terra natal e a tristeza por ver sua vida interrompida desde o seu testemunho no assassinato de
Chico Mendes em 1999.

3 O LAR FICA, A VIDA CONTINUA

Toda pessoa que é incluída no PROVITA, além de atender aos requisitos previstos na Lei Federal
nº 9.807/1999, tais como estar coagido ou exposto a grave ameaça em razão da colaboração com investigação ou processo judicial (art. 1º, caput, da lei supracitada), também deve consentir com um conjunto
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de medidas de segurança, sendo a principal delas a mudança para uma nova localidade, desconhecida de
seus algozes e escolhida pela equipe técnica multidisciplinar do Programa de Proteção, a partir da análise
de gerenciamento de risco do caso em tela.
Sair do local de origem vai muito além de deixar para trás casa e outros bens materiais, pois representa, do mesmo modo, um rompimento de laços subjetivos importantes ao sujeito em proteção. Em
diferentes trechos do seu livro autobiográfico, Genésio expressou a dor de viver fora de seu lar da seguinte
forma: “Se eu pudesse, eu voltaria para a minha origem, porque a metade da minha vida ficou lá” (SILVA,
2015, p. 38); “Uma nova mudança era sinônimo de dificuldade, porque eu tinha que me adaptar a novos
costumes e hábitos diferentes, além de outras práticas culturais e vocabulários diferentes. Ou seja: era um
novo começo de tudo” (SILVA, 2015, p. 152); “Pois tudo aquilo pra mim era sofrimento, uma tortura; me
sentia um pássaro sem rumo” (SILVA, 2015, p. 136).
O choque cultural da mudança, a saudade da família, a diferença dos costumes, o gradativo abandono do sotaque, o autoexílio no local de segurança, etc., são representações de laços perdidos que não
serão retomados na forma ou na intensidade pelas quais existiram em momentos anteriores.
Conforme Almeida (1999), o ingresso em um programa de proteção é um momento crítico no ciclo
de vida das testemunhas e sobreviventes da violência, marcados por rupturas, perdas e reconstrução de
trajetórias compartilhadas, que levam ao redesenho da estrutura familiar e ao rearranjo de suas dinâmicas
próprias para responder às novas demandas. É, portanto, um momento vital, marcado por tensões e, certamente, por ambiguidades.
Nesse contexto, fica evidente a complexidade da proteção de pessoas em situação de ameaça de
morte. Quando incluídas no PROVITA, as pessoas estão submetidas ao rompimento de vínculos anteriores, abandonando trabalho, tratamentos de saúde em curso, estudos regulares, etc., ou seja, toda ligação ao
antigo território que possa, de alguma maneira, colocar os protegidos em perigo.
É preciso considerar, ainda, o contexto socioeconômico do público atendido pelo PROVITA. Na
maioria das vezes, vítimas e testemunhas são oriundas de classes populares, que não encontraram outras
formas de segurança diferentes daquelas propostas pelo Programa de Proteção (MORAES, 2006). Ao se
construir um novo projeto de vida em condição de proteção, mais do que assimilação de normas de sigilo
e de segurança, também se deve atentar para a inserção social dos sujeitos, etapa na qual as políticas públicas desempenham um papel fundamental.
Carbonari (2015) adverte que a inserção social não é uma questão posta para o pós-proteção, mas
uma questão central do próprio exercício da proteção. Nas palavras desse autor:

Sem que as relações sejam protetivas não há sistema, programa ou mesmo sujeito-em-proteção
que sozinho seja capaz de fazer frente às necessidades de proteção no sentido amplo da garantia de
todos os direitos humanos, o que remete a pensar que o fato de alguém que esteja sendo protegido
trabalhe, vá à escola, ao posto de saúde, recolha previdência social, possa ir e vir, tenha direito à
livre expressão, para listar alguns dos direitos humanos, não é uma questão menor ou de dependência da burocracia dos serviços públicos. Assim, uma pessoa em proteção deve, ao mesmo tempo,
estar inserido socialmente em segurança e ter seus direitos efetivamente realizados (CARBONARI, 2015, p. 8).

Nota-se, assim, como é desafiante para uma política pública como o PROVITA atuar na segurança
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de uma testemunha, pois esta pressupõe, em princípio, uma proteção na sua dimensão ampla e comprometida com a autonomia do sujeito. Dessa forma, mais do que inserir a testemunha e seus familiares em
serviços públicos da nova localidade considerada segura, é imprescindível compreender tal ação pelo viés
da liberdade, da autonomia e da cidadania dos protegidos, afastando qualquer situação de dependência
ou de tutela estatal sobre esses sujeitos. Abandona-se qualquer visão de usuário como objeto vulnerável e
vítima de violência, para assumir a perspectiva de um sujeito de direitos capaz e construtor da sua própria
história.
Em alguns desses casos de proteção de pessoas ameaçadas, um passo necessário ao processo de
inserção do sujeito em proteção é a alteração do seu próprio nome, visto como última barreira para o
estabelecimento de um novo projeto de vida em segurança.

4 UM NOVO NOME, PARA UMA NOVA VIDA

O artigo 9º da Lei Federal nº 9.8007/1999 aborda a possibilidade da alteração de nome dos protegidos pelo PROVITA, justificada pela gravidade da coação ou situação de ameaça que essas pessoas estejam
submetidas. O referido artigo determina:

Art. 9º. Em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da coação ou ameaça,
poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente
para registros públicos objetivando a alteração de nome completo.
§ 1º A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no § 1o do art.
2o desta Lei, inclusive aos filhos menores, e será precedida das providências necessárias ao
resguardo de direitos de terceiros.
§ 2º O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público,
determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito sumaríssimo e corra em segredo de
justiça.
§ 3º Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observando o sigilo
indispensável à proteção do interessado:
I - a averbação no registro original de nascimento da menção de que houve alteração de nome
completo em conformidade com o estabelecido nesta Lei, com expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome alterado;
II - a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos decorrentes da
alteração;
III - a remessa da sentença ao órgão nacional competente para o registro único de identificação
civil, cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo.
§ 4º O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle sobre a
localização do protegido cujo nome tenha sido alterado.
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§ 5º Cessada a coação ou ameaça que deu causa à alteração, ficará facultado ao protegido solicitar
ao juiz competente o retorno à situação anterior, com a alteração para o nome original, em petição
que será encaminhada pelo conselho deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público
(BRASIL, 1999).

Desde o início, o dispositivo ressalta o caráter excepcional da alteração de nome por meio de
processo judicial sigiloso na Vara de Registros Públicos, que pressupõe motivações de risco, assim como
exige cautela no seu uso diante dos reflexos gerados na vida do sujeito em proteção. Além disso, a medida
pode ser estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes ou dependentes que tenham
convivência habitual com a testemunha.
Nesse contexto, a mudança de nome suscita repercussões de ordens previdenciária, educacional,
profissional, de responsabilidade criminal, de obrigações civis ou tributárias, entre outras.

A alteração do nome completo de uma pessoa traz consequências extensas como nas relações com
terceiros de boa-fé, como por exemplo, nas promessas de compra e venda entre outros demais tipos
de contratos, bem como no que diz respeito aos sistemas de proteção ao consumidor e os bancos.
Ademais, a alteração do nome completo produz consequências na relação da pessoa com a própria
Justiça, principalmente para o que consta nas Certidões de Antecedentes Criminais e até mesmo a
identificação no pólo das relações processuais (COSTA, 2008, p. 31).

Atento às consequências desse procedimento de alteração do registro do nome, Costa (2008) lembra, ainda, do papel do Ministério Público como fiscalizador da lei nesses casos. Desse modo, o representante do Ministério Público deve ser consultado antes da conclusão do procedimento de alteração de nome
previsto na Lei 9.807/1999.
Para além dos aspectos normativos que envolvem o tema, é preciso atentar para os reflexos no
âmbito da subjetividade do sujeito em proteção, no sentido de que a alteração do nome não se resume a
uma simples operação semântica (CARBONARI, 2015), mas se refere a proposição de uma nova identicidade como medida de segurança. Todo indivíduo incluído em uma política de proteção vive um contexto
atípico, marcado pela violência e pelo medo de coação à sua integridade física em consequência da sua
contribuição judicial; todavia, a medida protetiva não se dá pela generalidade A busca de um ambiente seguro e saudável às pessoas ameaçadas não pode ser tão difícil e dolorosa ao ponto de gerar impactos que o
indivíduo não suportaria. Esse é um dos pontos chave para se pensar a alteração de nome das testemunhas
em proteção.
Nessa perspectiva, quando se considera a mudança de nome da testemunha e/ou de seus familiares incluídos no programa, torna-se fundamental pesar os prós e contras da sua aplicação. A pesquisa de
Rosato (2003), por exemplo, elenca os principais benefícios e entraves diretamente relacionados a tal medida. Para a autora, destaca-se o benefício da existência de maior segurança da pessoa protegida, seja pelo
aumento da dificuldade em ser localizada pelos acusados, seja pela não exposição de seus dados pessoais
em cadastros nacionais e/ou na imprensa.
Já no que se refere às dificuldades, Rosato (2003) cita, por exemplo, o prejuízo em relação às in-
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formações da vida pregressa da pessoa, a não garantia de direitos adquiridos, a resistência no acesso de
serviços nas esferas pública e privada e, principalmente, os desdobramentos dessas pessoas ameaçadas
lidarem com uma nova identidade.
Do livro autobiográfico de Genésio, apreende-se que a proteção não se resume à mudança do espaço físico ou simples abandono de antigos laços, considera-se, também, possibilitar um novo projeto de
vida, de forma que, em um lugar diferente, a pessoa passa a construir novos referenciais. E, nesse aspecto,
a mudança de nome pode, a depender do caso, ajudar ou dificultar a realização desse projeto, sendo a
avaliação dialógica sobre as condições psicológicas do sujeito em proteção ponto fulcral na escolha das
medidas de segurança adotadas.
Genésio, caso fosse incluído no Programa de Proteção hoje, possivelmente, enfrentaria questões
diferentes daquelas relatadas nos anos 2000. Com o desenvolvimento das tecnologias de armazenamento e
transmissão de dados pessoais, em que os indivíduos são classificados para diferentes finalidades, notam-se novos perigos no recolhimento de dados e dificuldade crescente de ocultamento de pessoas em risco.

Chegamos à realidade atual em que há uma série de atividades rotineiras, públicas e privadas, em
que o indivíduo se vê, muitas vezes até sub-repticiamente, monitorado e catalogado por outrem. O
Governo impõe a todo tempo o preenchimento de formulários para qualquer autorização que concede. Também movimentações bancárias e utilizações de cartão de crédito são constantemente monitoradas, a começar para evitar lavagem de dinheiro da criminalidade e do terrorismo. Todos esses
cadastros se tornam passíveis de amplos rastreamentos computadorizados (SILVA, 2014, p. 15).

Trata-se de preocupações atuais que justificam e estimulam mais estudos sobre o tema da proteção
de pessoas em situação extrema de risco, como aquelas incluídas no PROVITA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exemplo da experiência relatada por Genésio Ferreira da Silva, a inserção de uma pessoa ameaçada de morte em políticas de proteção como o PROVITA implica um conjunto de desafios, dentre os
quais, construir um novo projeto de vida em novo espaço geográfico e com laços afetivos sob o manto do
sigilo. Nesse cenário, a depender do caso concreto, a alteração do nome pode representar uma medida de
proteção fundamental, embora impactante para o sujeito e, por vezes, seus familiares.
Para a execução dessa política, são relevantes ações de sigilo e de não exposição das pessoas incluídas, o que não exime o PROVITA de utilizar a alteração de nome com cautela, analisando o seu uso no
caso a caso e reservado a situações de extrema gravidade, mediante processo judicial.
O cenário de expansão das tecnologias de informação e comunicação e de crescente dificuldade
para assegurar o sigilo de dados pessoais acrescenta desafios às reflexões acerca da alteração de nome
como direito do sujeito em proteção, tema que, ainda hoje, anseia por aprofundamento, contando com
poucos estudos no Brasil que ajudem a traçar limites e possibilidades.
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Eixo Temático:
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Resumo:

Propomos investigar o discurso preconizado nas redes sociais online pelos moradores de Ouro Preto-MG
em processos de participação política e engajamento dos cidadãos do município, em especial como um
elemento e contribuição para propor reflexões na construção da agenda do poder legislativo. Entenderemos como o discurso social e as narrativas do cotidiano são abordadas nos grupos de discussão no Facebook. Para isso, elegemos os dois grupos: Ouro Preto em Foco e Plantão da Cidade – Ouro Preto. Totalizando nos dois grupos cerca de 23 mil usuários. Há, hoje em dia, um conjunto expressivo de trabalhos
sobre o caráter não somente relacional, mas também contributivo possibilitado pelas plataformas online,
principalmente pelas mídias sociais como o Facebook, que vem possibilitando novos contornos para a comunicação e participação política sob os aspectos da mediação, midiatização e deliberação online. Entendemos que há hoje, um processo de midiatização da esfera pública, a fim de criar ambiências digitais que
facilitam a democracia digital e participação popular. A Câmara Municipal de Ouro Preto, através de seus
representantes legislativos, se enquadra neste novo sistema. Vozes estão sendo levadas ao debate público
através da possibilidade oferecida pelo Facebook.

Palavras-chave: Facebook; deliberação online; comunicação, participação política.

Impulsos políticos de cidadãos e a revitalização ou redescoberta da sociedade civil (MAIA, 2011),
encontram na internet e nas ferramentas de plataformas online de redes sociais, uma arena fértil para diversas possibilidades e alcances. Dessa forma, as plataformas sociais “[...] são compreendidas como rica
fonte de recursos que podem ser empregados para a comunicação política. ” (BARROS; CARREIRO,
2015, v. 17, p. 175).
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A discussão política em ambientes digitais é um tema convidativo em pesquisas que se interessam
sobre a democracia contemporânea participativa proporcionada por tecnologias digitais. Neste contexto,
são necessários estudos empíricos para compreendermos os diversos níveis de possibilidades e riscos que
essas arenas podem trazer. No que se diz respeito às possibilidades, podemos citar as seguintes: maior engajamento de cidadãos em questões de interesse comunitários, a mediação entre poder público e privado
em questões de cunho sociopolíticos, a midiatização das informações em ambiências digitais que podem
facilitar a democracia digital e participação popular, a fiscalização em forma de accountability (quando
cidadãos/usuários se colocam no papel de questionadores e avaliadores da gestão pública em relação à
atuação e à maior ou menor capacidade administrativa e responsabilidade do poder público), a representação de grupos marginalizados e excluídos das agendas políticas, a alteração dos procedimentos e agenda
do poder público, a deliberação online, sendo esse último como um ambiente de trocas discursivas entre
cidadãos que possuem interesses em comum, possibilitando a formação da opinião pública e a criação de
canais de influência da sociedade sobre as decisões do poder público (MIOLA, 2011).
É sob esse prisma que, nos tempos vividos hoje, faz-se necessário entender a maneira como a
cultura digital influencia os modos de sociabilidade e a criação de subjetividades.
Sem limites geográficos, a informação compartilhada na internet, em especial nos sites de rede
social online que aqui nos interessa, se sustenta através de sucessivas variadas gamas de recursos e ferramentas que podem ser apropriadas para dar sustento e disseminar discursos.
Em termos de ganhos, o compartilhamento do discurso social, através de ambientes digitais, é
relevante para grupos que possuem interesse em reafirmar princípios de pertencimento e união (MARQUES, 2011). No que se diz respeito à esfera pública17, o debate de ideias entre cidadãos se ampliam e a
participação política civil consolidada em redes online, revitaliza e proporciona alternativas em aspectos
de mediação entre representantes e representados, midiatização de informações e deliberação online.
Diante tais mudanças, há, hoje em dia, um conjunto expressivo de trabalhos sobre o caráter não somente relacional, mas também contributivo por plataformas online, como o Facebook. Devido a intensas
e aceleradas mudanças em que discussões políticas encontram ambientes mais instantâneos e interativos
para se difundirem, estudiosos de diversos campos como da Ciências Políticas e Sociais têm encontrado
diversas possibilidades de estudos e investigação, oferecendo contribuições importantes no que se diz
respeito a cultura digital.
A participação política via tecnologias digitais, tem mudado a maneira como os cidadãos engajam
e tomam conhecimento sobre a situação política. A partir de narrativas muito próprias, esses cidadãos evidenciam percepções singulares do mundo e do outro.
Nesse sentido, há variadas pesquisas direcionadas nos distintos usos do Facebook pelos cidadãos,
suas limitações e competências. Érika Nogueira (2018), por exemplo, trabalha com ativistas do movimento feminista. Barros e Carreiro (2015), avaliam a qualidade deliberativa em páginas oficiais no Facebook
do jornalismo brasileiro, através de comentários obtidos. Araújo, Rodríguez e Santos (2017), por meio
de uma categorização de conteúdo orientada através de uma triangulação metodológica na aplicação da
Teoria Fundamentada, avaliam comentários em páginas de parlamentares brasileiros. Carreiro (2017),
realizou um estudo minucioso sobre as características e ferramentas presentes no Facebook, empregados
17
O conceito de esfera pública foi apresentado por Habermas em seus estudos (1997; 2005; 2006). No intuito de
organizar literaturas que refletiam a existência de espaço público, o filósofo associa os conceitos de ética do discurso e
opinião pública.
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pelos cidadãos enquanto um espaço de discussão política sobre temas de relevância pública.
Todos esses estudos apontam e evidenciam como a conectividade em redes sociais online, como o
Facebook – entre tantas outras plataformas como o Twitter e o Instagram – podem ser apropriados como
suporte de discussões relacionados a práticas de cidadania, seu uso, efeitos e dinâmica diversas.
Nesse percurso, dialogaremos com estudos sobre as especificidades estruturais do Facebook e a
deliberação online. Para ilustrar o processo, apresentaremos como objeto empírico os grupos de discussão
do município de Ouro Preto –MG.

1. Conversação política no Facebook: especificidades dos grupos e deliberação online.

O Facebook, plataforma de rede social online, foi fundado em 2004 por Mark Zuckerberg e co-fundadores e, aproximadamente um ano depois, já alcançava 1 milhão de usuários. Em 2006 a plataforma é
lançada para o celular e passa a se expandir, inaugurando também o feed de notícias. Em 2016, são lançados os botões “reações” carregados de emojis que levam expressões (amei, haha, uau, triste e grr, entre
muitos outros). Também se inaugura novas formas de criar, compartilhar e descobrir vídeos ao vivo na
plataforma. No Brasil, no final de 2018, já se apurava uma média diária de 93 milhões de pessoas ativas
no Facebook. São 130 milhões de pessoas ativas mensalmente.18
Uma pesquisa de janeiro de 2019, do site Statista19, mostrou que o Brasil é o terceiro país do mundo em maior número de usuários dentro do Facebook, ficando atrás somente da Índia, país com o maior
número de usuários, e dos Estados Unidos. Os dados também mostram que, dentre os sites de redes sociais
(SRS) presentes na internet, o Facebook ainda é o mais acessado, com 29,90% dos usuários. Desse total,
54% são mulheres e mais de 50% dos usuários tem entre 18 e 34 anos. Interessante ressaltar, ainda, que
95% dos usuários acessam a plataforma pelo celular.

O Facebook não assumiu a ponta entre os sites mais acessados do mundo por ser apenas um mero
meio de interação. Mais que isso, ele se tornou um ambiente de múltiplas funções, entre elas, a de
ser o espaço em que as pessoas discutem os mais variados temas políticos. Navegar pelo site, por
páginas e perfis políticos, é um modo eficaz de adquirir informação dessa natureza, tornando-se
um caminho para sentir a temperatura geral de opinião sobre tópicos de interesse público (CARREIRO, 2017, p. 15).

Dessa forma, no Facebook, especificamente do nosso interesse neste artigo, os grupos criados
dentro dessa plataforma,20 são espaços que se mostram ideais para a conversação política de cidadãos

18
Dados oficiais divulgados pelo Facebook. Disponíveis em: <http://br.newsroom.fb.com/company-info/>. Acesso
em 04.06.2019.  
19
Dados divulgados no site da Statista. Disponíveis em: < https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/>. Acesso em 04.06.2019.  
20
Os grupos fornecem um espaço para as pessoas conversarem sobre interesses em comum. É possível criar
grupos para qualquer coisa, como reuniões de família, equipe esportiva com os colegas de trabalho, clube de livros,
e personalizar as configurações de privacidade do grupo de acordo com quem você deseja que participe e veja o grupo.
Disponível em: < https://www.facebook.com/help/1629740080681586/?helpref=hc_fnav>. Acesso em 26.06.2019.
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que possuam interesses coletivos, que tenham disposição em dividir experiências e testemunhos de
relevância para o restante dos membros. Além de se mostrar um ambiente propício para abrigar iniciativas
que fortaleçam laços comunitários, e pode funcionar como uma arena de deliberação como um processo
comunicativo, conforme aponta Marques (2011):

A deliberação não se restringe a uma troca discursiva de argumentos racionais ou a um único
momento de discussões quando as decisões são tomadas. Para além disso, ela é, sobretudo, um
processo social de comunicação através do qual os indivíduos têm, em uma perspectiva ideal, a
oportunidade de se constituírem como interlocutores, apresentando seus pontos de vista e suas
perspectivas diante dos outros, interpelando-os e demandando-lhes a validação de seus argumentos
após uma discussão baseada no respeito recíproco (MARQUES, 2011, p. 20).

Reunindo os processos sociais e as especificidades estruturais dos grupos no Facebook, é válido
ressaltar que os grupos abrigam conteúdos e mensagens para além do feed de notícias dos usuários, sendo
esse programado por meio de algoritmos produzidos pela plataforma ainda pouco conhecidos. Nos grupos
“[...] as ligações giram em torno do assunto. É uma forma de se engajar em debates com pessoas desconhecidas e de entrar em contato com posições distintas à sua, mesmo considerando a similaridade de interesse.
” (BARROS E CARREIRO, 2015, p.176).
A fim de ilustrar esse processo, apresentaremos a seguir os grupos analisados e a câmara Municipal
de Ouro Preto-MG por meio de seus representantes legais como um importante cenário para inaugurar os
discursos nos grupos em análise.

1.1 O caso dos grupos de discussão no município de Ouro Preto –MG

Elegemos a plataforma Facebook, por se consolidar em grande escala em todo mundo, e também
no município aqui estudado por nós, Ouro Preto. É no Facebook, onde veremos a maior concentração e
inserção dos sujeitos sociais interativos e também os parlamentares do município, dessa forma, temos dois
grupos de discussão de maior alcance, sendo eles: Ouro Preto em Foco e Plantão da cidade, totalizando
nos dois grupos, cerca de 23 mil usuários. Ambos grupos foram criados em 2012, período em que o município de Ouro Preto passava por eleições bastante disputadas. No espaço destinado à descrição do grupo,
o Plantão da Cidade define o espaço com o seguinte texto:

Plantão da cidade concentra ideias diversas, permitindo debates, opiniões e exibições de propostas
e projetos. Está configurado para receber integrantes em geral e seus assuntos diversos, especialmente para discutir sobre Ouro Preto e a região, porém também aberto para os temas de Minas Gerais e do País. É recomendável que os integrantes sejam maiores de 18 anos ou que os responsáveis
os acompanhem no decorrer de suas participações, no caso de menores. São vetados aqui polêmicas e conflitos de âmbitos pessoais, sendo sumariamente excluídas neste grupo palavras ofensivas,
termos de baixo calão, denúncias vazias, informações sem comprovações e situações em que se
ofereça riscos diretos ou a terceiros e ainda à coletividade. Também serão excluídas deste grupo
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propagandas comerciais, pois não condizem com o perfil pretendido e por acumularem postagens e
dificultar os acessos aos temas em debate. Aceita-se que sejam debatidas aqui ideias políticas, porém com responsabilidade e critérios, reservadas as autorias, veracidade dos contextos e possíveis
registros das origens. A importância deste grupo é fundamentada no repasse de informações e está
também aberto à difusão de campanhas sociais, às homenagens, às reclamações comunitárias, às
oportunidades coletivas, às vantagens sociais, às curiosidades, aos artigos educativos, às mobilizações culturais, assuntos em prol da cidadania e de conscientização. Sejam todos bem-vindos. 21

Por sua vez, o grupo Ouro Preto em Foco, se define da seguinte forma:

Este

grupo

niões

sobre

destina-se
todos

os

a

democratizar

contextos

políticos

o

acesso

relacionados

às
à

informações
cidade

de

e

Ouro

opiPreto.

O conteúdo das informações e opiniões das postagens são de inteira responsabilidade dos seus autores. 22

Ambos grupos são públicos, isso significa que qualquer pessoa pode acessá-los, verificar como se
constitui os participantes e também os conteúdos publicados. Os grupos possuem moderadores distintos.
As mensagens postadas precisam passar por uma moderação antes de serem efetivamente publicadas no
grupo. A moderação se baseia em determinadas posturas ideológicas dos administradores. Postagens de
conteúdos apelativos, ou que não se enquadram nos modelos de discussão proposta, são censuradas.23
Inquietações cotidianas, compartilhamento de informações relacionadas a questões sociais, políticas, econômicas e de denúncias, noticiário regional e algumas vezes nacional, agenda dos eventos culturais e religiosos do município, além de inquietações em relação a insuficiência do poder público local,
são temas corriqueiros debatidos pelos cidadãos nos grupos. No que está relacionado à Câmara Municipal
de Ouro Preto, encontramos nos grupos semanalmente “resumos” das reuniões ordinárias dos vereadores.
Duas vezes por semana, uma cidadã do município compartilha as principais matérias legislativas distribuídas na reunião, de maneira compreensível ressalta as indicações, requerimentos e representações encaminhadas pelos parlamentares. O alto número de reações, compartilhamento e comentários, evidencia o bom
acolhimento por parte dos integrantes do grupo em relação a iniciativa da cidadã.
Na visão de Recuero (2012), a difusão de informações é uma das principais consequências dos
ambientes online. Na rede social online, sem que haja alguma determinação elitista, todos somos produtores de conteúdo e podemos atingir muitas pessoas – algo que pode parecer mais difícil fora do ambiente
digital.

Um dos efeitos mais relevantes do surgimento dessas redes sociais no espaço online é, justamen21
Descrição do grupo Plantão da Cidade – Ouro Preto. Disponível em: <https://www.facebook.com/
groups/228600653911959/about/>. Acesso em 25.05.2019.
22
Descrição do grupo Ouro Preto em Foco. Disponível em: < https://www.facebook.com/groups/op.eleicoes2012
/>. Acesso em 25.05.2019.
23
Informações obtidas durante entrevista com administradores dos grupos.  Realizada via WhatsApp em 15, de
junho de 2019.
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te, aquele da difusão de informações. Esses processos de difusão de informações são geralmente
emergentes nesses espaços, ativados por ações de cada nó na rede que vai repassar determinadas
informações a suas conexões. Eles são emergentes porque nem sempre seus mecanismos, intrincados e complexos, podem ser percebidos fora de sua estrutura (RECUERO, 2012, p. 6).

Por outro lado, do online para o offline, nota-se que o processo emergente da difusão de mensagens
publicadas nos grupos, reverbera instantaneamente nas pautas das reuniões ordinárias. Não foram poucas
vezes em que as inquietações publicadas e as discussões no grupo, vieram a fazer parte da agenda do poder
público legislativo do município. Demandas e reivindicações manifestadas e discutidas nos grupos apresentados foram levadas à Câmara dos Vereadores, tomada, então, como espaço de manifestação popular.
Além disso, acredita-se que os grupos além de abrigar modos de sociabilidade e discussões políticas, servem também de termômetro de mandatos do poder público do município. A seguir traremos de forma ilustrativa alguns exemplos de como o discurso social e as narrativas do cotidiano são abordadas nos grupos:
Figura 1:

Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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Figura 2:

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Figura 3:

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Os exemplos expostos acima, ilustram e evidenciam a participação política dos cidadãos de Ouro
Preto que se apropriam dos grupos de discussão para propagarem discursos sociais. Nas figuras 1 e 2,
temos abordagens de cunho sociopolíticos. Constantemente são publicados nos grupos conteúdos que
questionam a atuação e responsabilidade do poder público no município. Na figura 1, o cidadão questiona
sobre a insuficiência do poder público legislativo e executivo em relação a reforma da quadra de esporte
do bairro Piedade. Somado ao seu discurso enérgico, o cidadão inclui as fotos do local. Na figura 2, em
forma de testemunho e a partir da interpretação de um cidadão, por meio de uma crítica assistida, o cidadão questiona a falta de materiais básicos doados para curativos na UPA - Unidade de Pronto Atendimento
do município.
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Ao publicar uma postagem, o cidadão narrador tem, de maneira geral, o intuito de produzir conteúdo capaz de circular rápida e amplamente, levantando questões de interesse comum para a discussão
pública e para o conhecimento do poder público, tendo em vista grande reverberação que os discursos
propagados naquele ambiente podem alcançar.
A figura 3, representa a postagem dos “resumos” das reuniões legislativas do município o qual já
descrevemos anteriormente. A 21° reunião, dentre outros assuntos, tratou do tema da terceirização dos
funcionários da saúde do município, a imagem que ilustra a postagem, já antecipa o conteúdo que será
descrito pela cidadã e a partir da postagem inaugura-se os comentários e novas abordagens, transformando
o grupo em um espaço de escrita colaborativa, de esclarecimentos, entendimentos e conhecimento, onde
todos os participantes, ao compartilhar informações, oferecem várias versões e impressões sobre um mesmo fato ou situação.

2. Considerações finais: participação política e redes sociais – limites e possibilidades.

Neste artigo, buscamos explorar a comunicação e participação política apropriando de ambientes
online, em especial a plataforma de rede social Facebook. Para tanto, acreditamos que estudos que visam
deslumbrar a participação política X redes online, e que consideram esses ambientes importantes para a
esfera civil contemporânea, podem aplicar as teorias de deliberação, midiatização e mediação. Ressaltamos que a arena e as especificidades estruturais de cada site analisado, deverão ser levadas em consideração juntamente com os processos sociais ali observados (BARROS; CARREIRO, 2015).
Os grupos apresentados neste artigo, são espaços em que os cidadãos do município de Ouro Preto,
assim como o poder público regional, se abrigam a fim de consumir informações, produzir conteúdo em
constante interação, promover reconhecimentos sociais, criar e sustentar identidade comunitária. Tudo
isso comprovando seus limites e possibilidades.
Acreditamos ser necessário tornar compreensível que nossa abordagem, ainda que, feita de forma celebrativa, não trata o Facebook como um deleite da participação civil política. A questão que entendemos como essencial nesse cenário é procurar analisar essa plataforma como um instrumento que
tem moldado modos de sociabilidade, em especial em nosso estudo que trata de uma pesquisa regional.
Estudar Ouro Preto-MG, significa analisar um sítio histórico em que elementos da política, influenciam
diretamente em outros aspectos sociais como: o cotidiano da população local do ponto de vista financeiro,
comercial e administrativo.
Dessa forma, diante da possibilidade ofertada pelos grupos, cidadãos encontram um ambiente que
reúne de maneira proveitosa, eficiente e ativa, recursos e ferramentas para “[...] discutir política, confrontar ideias, formar comunidades de interesse, aprender sobre temas relevantes e ajudar-se na formação da
própria opinião. ” (CARREIRO, 2017, p. 225).
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Eixo Temático:
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Resumo:

Hoje, vive-se o tempo da urgência, no qual o espetáculo da notícia deixa em segundo plano a objetividade
dos fatos para dar visibilidade ao alarde social. Exemplo disso são os programas policiais da TV aberta no
Brasil que, de forma recorrente, abordam assuntos cotidianos sem qualquer compromisso ético ou social.
Nesse contexto, o presente artigo analisa a reportagem do programa “Ronda Geral”, da TV Bandeirantes,
que relata a tentativa de assassinato de um jovem na praça do Arsenal, na cidade de Recife (PE), exibida
em dezembro de 2018. Tal narrativa foi possível em razão da inciativa de pessoas que transitavam no centro da cidade e filmaram a cena do jovem sendo esfaqueado com seus celulares. O que levou essas pessoas
a fixarem suas lentes no corpo do jovem esfaqueado, ao ponto de não prestarem qualquer tipo de socorro
à vítima? O que motivou essas pessoas a compartilharem seus vídeos na internet e/ou enviarem para a
produção do programa policial? Dessas questões, e a partir da contribuição teórica da criminologia crítica,
em particular, da “adesão subjetiva à barbárie” de Wacquant e Batista, entende-se que a crescente demanda dos telespectadores de programas policiais por mais castigo e punição está diretamente relacionada à
sensação de medo e “justiçamento” social, na medida em que as pessoas tornam-se “caçadores de criminosos”, que denunciam a insegurança da sociedade com a esperança de terem seus problemas resolvidos
e identificam, nesses programas do gênero policial, um espaço propício para isso.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Espetáculo; Jovens; Programas Policiais.
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1 INTRODUÇÃO

Hoje, vive-se o tempo da urgência, em que o espetáculo da notícia deixa em segundo plano a objetividade dos fatos, para dar visibilidade ao alarde social. Esse contexto também faz parte dos programas
policiais da TV aberta no Brasil, que, de forma recorrente, abordam assuntos cotidianos sem qualquer
compromisso ético ou social.
Para retratar esse cenário, o presente artigo analisa a reportagem do programa “Ronda Geral”, da
TV Bandeirantes, exibida em dezembro de 2018, que relata a tentativa de assassinato de um jovem na
Praça do Arsenal, na cidade de Recife (PE). Essa narrativa midiática decorreu da inciativa de pessoas que
transitavam no centro da cidade e filmaram a cena do jovem sendo esfaqueado com seus celulares.
O que levou essas pessoas a fixarem suas lentes no corpo do jovem esfaqueado, ao ponto de não
prestarem qualquer tipo de socorro à vítima? O que motivou essas pessoas a compartilharem seus vídeos
na internet e/ou enviarem para a produção do programa policial? Para a reflexão a partir dessas perguntas
iniciais o presente artigo mobiliza a contribuição teórica da criminologia crítica, em particular, da “adesão
subjetiva à barbárie” de Wacquant e Batista.

2 “RONDA GERAL” E O FLAGRANTE DO ADOLESCENTE ESFAQUEADO

Às 11 horas e 55 minutos da manhã, horário de início do programa diário “Ronda Geral”, da TV
Tribuna, afiliada da TV Band no estado de Pernambuco, a realidade “mundo cão” é noticiada sem filtro ou
aviso prévio quanto às cenas de extrema violência na TV aberta. A título de ilustração e como forma de dar
os elementos basilares para o presente artigo, destaca-se, a seguir, a matéria exibida em 26 de novembro
de 2018, intitulada “Vídeo mostra jovem sendo esfaqueado no Recife Antigo”. Em poucos minutos, essa
matéria dá pistas sobre o porquê programas policialescos estão em franca expansão na TV aberta brasileira, o que se relaciona ao fato de articularem, em uma mesma narrativa, a demanda pelo tema local, o uso
da linguagem popular e a interação com o público.
Desse modo, segue abaixo a transcrição da parte inicial da matéria:

(Contexto) Estúdio; música de suspense.
(Âncora) Atenção! Atenção! Muita atenção a esses vídeos que mostrei aqui, no começo do programa, e que estão chamando muita atenção. São da reportagem que você vai ver por completo agora.
Uma briga no Recife Antigo, na área da praça do Arsenal, gente sendo esfaqueada, um rapaz dando
uma faca no outro, aí o que foi esfaqueado foi socorrido. O que ficou lá, o pessoal vingou o crime
que ele praticou e dando faca nele também. Portanto, dois rapazes esfaqueados em brigas sucessivas no Recife Antigo. Vejam aqui!
(Contexto) Imagens da praça feitas de uma câmera de celular; a voz do repórter abafa o grito das
pessoas.
(Repórter) A briga entre os rapazes aconteceu durante a tarde na praça do Arsenal, que fica no bair-
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ro do Recife. Várias pessoas presenciaram a confusão e chegaram a registrar com o celular quando
um dos jovens é esfaqueado. Foi Thales Henrique da Silva, de 22 anos, que está deitado, vestindo
uma camisa azul. Veja que ele é espancado por três rapazes. O primeiro a se levantar foi o que
desferiu uma facada na barriga de Thales. Observe que o rapaz está com a faca, mas solta quando
se levanta. Repare que neste outro vídeo o jovem já parece sangrando e coloca a mão no ferimento
para aguardar o socorro. As pessoas que estão por perto se aproximam para ajudá-lo.
(Contexto) Imagens da briga feitas por outra câmera de celular; por alguns segundos, o áudio do
vídeo é ampliado para registrar o sofrimento da vítima.
(Repórter) Segundo a polícia, quem esfaqueou Thales foi um adolescente de 16 anos. O rapaz e
os outros dois conseguiram escapar. O motivo teria sido uma vingança, porque Thales esfaqueou
o primo do adolescente minutos antes da confusão [...] (RONDA GERAL, 2’018, grifo nosso).

Do exemplo, nota-se a presença da “receita de bolo” (MARIA, 2002) dos programas policialescos:
apresentador-show (“Atenção! Atenção!”; “Vejam aqui!”), linguagem coloquial (“gente sendo esfaqueada”), as cenas de banalização da violência, descritas mais de uma vez (“esses vídeos que mostrei aqui, no
começo do programa”) e com riqueza de detalhes (“Veja que ele é espancado por três rapazes”).
A exposição do corpo ensanguentado do jovem caído no chão torna-se o ápice da narrativa policialesca. Ainda, o registro de assuntos da cidade ganha centralidade na TV (“Recife Antigo”: “praça do
Arsenal”), bem como a convocação do telespectador a contribuir com a notícia, que, por meio da câmera
de celular, soma-se ao modelo panóptico de vigilância e controle social (FOUCAULT, 2008).
Com isso, o telespectador também pode se inserir no contexto sensacionalista, seja pelos mesmos
motivos do Programa (audiência e furo da notícia) ou pela simples sensação de “justiçamento”, como se
fosse um “caçador de criminosos” que denuncia a insegurança da sociedade com o compartilhamento de
seus vídeos.
Se, por um lado, o programa não retira a humanidade da vítima e do agressor ao usar o vocabulário
“jovem” ou “adolescente”, por outro, o mesmo não deixa de coisificá-los, na medida em que usa da exposição do sofrimento dessas pessoas como forma de alavancar sua audiência.
Com isso, a cobertura policialesca atua como se não tivesse qualquer responsabilidade com o que
veicula, inclusive, quando esse conteúdo produz consequências de ordem física, mental e ética para os
sujeitos em desenvolvimento e toda a sociedade. Além da exposição indevida, a incitação à violência e a
promoção de discursos discriminatório compõe esse cenário propício a violações.

3 QUANDO A BARBÁRIE VIRA O ESPETÁCULO DA NOTÍCIA

Na sequência, retomam-se as questões iniciais, acrescidas de novos elementos: porque, apesar
desse contexto de violação e banalização, os programas policialescos alcançam tanta audiência dos telespectadores? E, mais, como sua forma de discurso espetacular da violência ajuda a naturalizar a barbárie na
sociedade brasileira, por vezes, compartilhada amplamente pelas redes sociais?
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Hoje, as mudanças do modo de produção e de consumo dos meios de comunicação de massa alteraram os processos comunicativos de informar e informar-se e, nesse ponto, as narrativas que carregam
consigo a notícia também se modificaram. As fronteiras que delimitavam as noções de tempo e espaço, por
exemplo, alteraram o significado do que antes se chamava de “furo”, “exclusividade” e “fatos de última
hora”.
Essas categorias ainda existem, mas incidem sobre a realidade e na vida cotidiana das pessoas com
outra velocidade. Além disso, os programas de TV assumem como tarefa principal prender a atenção de
sua audiência, mesmo que para tanto seja preciso aplicar técnicas não convencionais que reforçam o culto
à imagem e a relativizam a privacidade das pessoas.
Se a mensagem informativa precisa ser continuamente nova e cativar seus receptores, torna-se necessário retirar dela tudo aquilo que exige maior reflexão e comparação entre diferentes fontes. O contrário poderia afetar a audiência e, consequentemente, os anunciantes desse veículo de comunicação social.
Precisa-se de algo que agrade o gosto do grande público, isto é, que contemple uma narrativa de fatos de
forte impacto emotivo e que possa gerar efeitos a qualquer pessoa, pelo menos, em expectativa.
Vive-se, assim, o tempo da urgência, em que o espetáculo da notícia deixa em segundo plano a
objetividade dos fatos, para dar visibilidade ao alarde social. E os programas policialescos, por excelência,
proporcionam essa sensação.
Ao espetáculo alarmante da notícia, o “furo” e a “urgência” assumem a narrativa dos fatos pela
brevidade e pela banalidade da violência. Pouco importa se existem informações fundamentadas que
comprovem a alta probabilidade de as pessoas sofrerem algum tipo de violência ao saírem de casa, o que
interessa, de fato, é a sensação de insegurança que se projeta na subjetividade das pessoas.
Nesse ponto, Batista (2012, p. 316) lembra que: “Não por acaso é o medo, e não o risco, o grande
avalizador das políticas públicas dirigidas ou não à questão criminal”. Algo similar também se percebe
em Bauman (2008), quando ele afirma que hoje existe uma sensação de medo que gera insegurança, insinuando, mesmo que institivamente, que há um permanente perigo que ameaça e pode atacar a qualquer
momento, sem aviso prévio.
Em uma sociedade pautada pelo medo e pelo sentimento de insegurança, a agenda dos programas
policialescos acolhe temas de grande comoção: violência, miséria, dor, insegurança, corrupção, vingança
e injustiça, tendo como foco principal a política pública da segurança e seus atores sociais envolvidos.
Mas, de onde vem a força do espetáculo? Ou, em outra perspectiva, como essas representações
midiáticas de “soluções” simplificadoras tornam-se padrões que são aceitos e reproduzidos pela grande
audiência desses programas? Nesse ponto, os programas policialescos devem ser entendidos dentro de um
contexto maior, no qual a interação entre os veículos de comunicação e a sociedade estabelece relações
assimétricas de poder, favorecendo a prevalência desta ou daquela visão de mundo.
No caso da mídia, para que determinados consensos sejam estabelecidos de forma hegemônica,
também, caberá aos meios interagir com as experiências, convicções e expectativas do conjunto de pessoas que se pretende influenciar. No fim das contas, prevalece uma das teses indicadas por Guy Debord,
“O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (2000, p. 14).
O conceito de “sociedade do espetáculo”, idealizado pelo autor francês nos anos de 1960, constata
que, ao se analisar a sociedade capitalista, está presente um acúmulo de imagens, no qual se estabelece
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o predomínio da imagem sobre a coisa, da cópia sobre o original, da representação sobre a realidade, da
aparência sobre o ser.
Conforme Debord, o ponto inicial é o modo de produção, sendo seguido pelo consumo do espetáculo, no qual as pessoas não vivem mais suas próprias experiências, mas, tão somente, os modelos dos
quais a experiência se faz representada, nas palavras do autor: “tudo o que era vivido se esvai na fumaça
da representação” (DEBORD, 2000, p.13). Para o autor, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas
uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens, no qual a TV torna-se o canal privilegiado do
espetáculo, ao definir regras, conceitos, comportamentos e, principalmente, pelo poder de evidenciar ou
silenciar determinados fatos.
Inspirado na ideia de fetichismo da mercadoria de Karl Marx, onde as relações entre os homens
eram mediadas pelas coisas, Debord inclui o papel das imagens nessa relação. Se, em uma primeira fase,
o domínio da economia sobre a vida caracterizava-se pela degradação do “ser” em “ter”, no espetáculo
chegou-se ao reinado soberano da “aparência” (PATIAS, 2012, pp. 93-94).
Quando se analisa os programas de TV do gênero policialesco, o uso do espetáculo sem qualquer
compromisso ético ou social, ganha força a partir da passagem do espetáculo ao simulacro, no qual a encenação do acontecimento, em grande medida, pode levar à manipulação dos fatos como mera representação
do real e definir os sentidos que ditam a política. Esse cenário é um campo fértil para que seja estimulado,
ao senso comum, o que ele anseia com maior voracidade: a punição e a contenção dos indesejáveis em
reposta ao medo e à sensação de insegurança.
Batista (2012, pp. 308-310), ao analisar os textos de Wacquant, chama atenção para o fenômeno
atual de adesão subjetiva à barbárie, como parte integrante da expansão e reorganização da prisão e de seus
tentáculos institucionais em um contexto de neoliberalismo. Trata-se, segundo a autora, de uma reforma da
paisagem sociossimbólica, reconstruindo e reconfigurando o próprio Estado que se converteu em Estado
Penal como “potente motor cultural”, com seus próprios direitos, categorias, classificações e imagens.
A adesão subjetiva à barbárie, por sua vez, passa a constituir-se conjuntamente com demanda coletiva crescente por castigo e punição, tendo essa pulsante cultura punitiva a figura da vítima como seu
principal dispositivo e o medo como sua potente metodologia. Desse medo, portanto, é que se funda e se
reproduz o capital simbólico capaz de reproduzir subjetividades e assujeitamentos às pessoas.

4 O CRIME COMO DISCURSO POLÍTICO

O “crime compensa!”. Essa afirmação, por vezes, acompanhada pelo país do seu interlocutor (“no
Brasil”, por exemplo), como se fosse um argumento supostamente definitivo, torna-se cada vez mais recorrente no cotidiano das pessoas e dos editorais da grande mídia, dentre os quais, incluem-se os programas policialescos.
Para melhor ilustrar esse ponto de vista, vale a menção do posicionamento de José Luiz Datena, do
programa “Brasil Urgente”, uma vez que o apresentador aborda o tema do crime também na perspectiva
dos mais jovens, quando afirma que o país está “criando uma legião de bandidos”:
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[...] Há pouco tempo ouvi que um sujeito que pratica um crime quando é menor tem mais direito do
que aquele que está abandonado. Esses menores que vêm dessa formação, acobertados por essa lei,
estão se tornando quadrilheiros da melhor espécie. Por terem ficado impunes a vida inteira, quando
chegam à maioridade, eles pensam: “o crime compensa” (DATENA, 2012).

Causas, dados, contexto, argumentos, diferentes pontos de vista, elementos históricos, etc. Esses
elementos argumentativos praticamente não adquirem relevância no debate, na medida em que a conclusão já se apresenta pronta: é preciso punir, mesmo que para isso direitos sejam negados (“acobertados por
essa lei”), preconceitos sejam legitimados (“melhor espécie”) e ideias conservadoras sejam reproduzidas
sem nenhuma preocupação com seus fundamentos (“Há pouco tem ouvi”; “imunes a vida inteira”). Assim,
e não por acaso, a afirmação “o crime compensa no Brasil” é tão presente no cotidiano das pessoas.
Da leitura da pesquisa de Martini (2008), na qual a autora analisou quinze anos da tradição dos
jornais policiais na Argentina, percebe-se um conjunto de pontos que se assemelham à realidade brasileira
e, desse modo, ajudam a compreender a importância da representação do crime em programas do tipo
policialescos. Para a autora, desde os anos 2000, na Argentina, e, em larga medida, em outros países da
América Latina, aconteceu um deslocamento na agenda policial presente nos meios de comunicação de
massa, com o crime tornando-se o tema de referência. Com uma retórica do exagero, o crime assume como
propósito principal “ser moeda de mudança para governança e para o protagonismo social” (MARTINI,
2008, p. 225).
Tal reflexão aproxima-se do raciocínio de Shecaria (2012, p. 284) segundo o qual, diante da intrínseca instabilidade econômica da sociedade neoliberal pós-1990, o crime passou a ocupar um papel
central na estabilização da política, na medida em que justifica a legitimação do monopólio da violência
pelo Estado e o controle político e legal de grande parte da população. A dimensão conflitiva resume-se a
causas-explicativas do crime, sem historicizar as relações estruturais que o cerca.
Nos últimos anos, contudo, a mídia policial apresentou algumas alterações, mostrando capacidade
de adaptação às novas exigências do mercado da comunicação. A informação sobre o crime amplia o seu
alcance na descrição e na qualificação do cotidiano das pessoas, tanto no espaço público, quanto no privado, além de não mais se restringir a noticiar segmentos marginalizados da periferia das grandes cidades.
Aliada às estratégias de publicidade e propaganda, a narrativa policial abre as “fechaduras da
privacidade” para noticiar o crime e diversificar seus estereótipos, o que, em grande medida, superou a
divisão estanque de outrora, que, de um lado, tinha a imprensa popular e de outro, completamente distante,
a imprensa da elite. Isso não significa que o mercado da mídia desconsidere segmentos de consumo, pelo
contrário, este atua cada vez mais a partir de pontos focais de rentabilidade, mas que conserva, em seu
discurso geral, a centralidade do crime como elemento político.

Nesse renovado contexto, na imprensa de referência, a equação vítimas de classe média e vitimáveis que habitam locais marginais – estrutura habitual do relato jornalístico sobre o crime comum – resume o denominador
comum na notícia policial. Ao mesmo tempo, a pouca informação sobre a vitimização de sujeitos e geografias
da pobreza nos fala sobre a necessidade de políticas informativas includentes e de como todo discurso sobre
crime é um discurso político. A brecha informacional se coloca em evidência também nas classificações e
explicações do crime, que são sustento da notícia jornalística (MARTINI, 2008, p. 226).
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Nesse cenário, não há de se estranhar, por exemplo, que telejornais brasileiros, considerados “sérios” e escalados para horários nobres da programação, reproduzam muitos dos elementos que são típicos
de um programa policialesco de TV.
Além dessa centralidade do crime em sua narrativa, a mídia policial também inspira recursos que
asseguram a sua relevância, identificados por três táticas de maior efeito, a saber: o sensacionalismo como
retórica dominante; a hipérbole narrativa e a explicação de pseudo-revelação (MARTINI, 2008), que, apesar de não representarem técnicas totalmente novas, se diferenciam na maneira pela qual eram utilizadas
na origem do discurso narrativo policial.
Por intermédio do sensacionalismo que descreve horror, humilhações e misérias, a notícia policial
aflige o público e intensifica o valor ou a função do acaso. A cotidianidade ligada ao acaso torna-se a marca
da notícia policial porque, assim, de igual modo, se apresenta o crime na vida das pessoas.
Ninguém está imune: “a escola, o lar e as lojas onde se fazem compras diárias como geografias
familiares; os menores, os idosos e as mulheres como vítimas ideias, os mais vulneráveis; o grau insuportável da violência, sequestros, violações, fuzilamentos, em qualquer horário” (MARTINI, 2008, p. 229).
Com isso, a figura da vítima vale como estímulo capaz de fixar o público à narrativa, pois as pessoas em
geral se identificam com ela, mesmo que de forma associativa, imaginária, onde seus medos ou desejos
cruzam com a história real ou aparente da notícia.
Não bastante, o sensacionalismo recorre também à hipérbole, na medida em que a discussão sobre
determinado problema assume termos mais anedóticos do que argumentativos. Cabe ao programa, assim,
definir a quantidade e a forma que cada cena noticiada terá de horror, exagero ou escândalo social.
Ao final, a narrativa policialesca deve concluir o seu roteiro, apresentando algum tipo de explicação, mesmo que seja uma pseudo-revelação. Como a cobertura policialesca privilegia a “notícia de última
hora”, ela tende a iniciar o seu relato logo após a consumação do fato criminoso e insistir no seu acompanhamento apenas pelo período limite do interesse do público, o que leva, na maioria das vezes, a que a
etapa da revelação da notícia resuma-se ao que foi dito pelas fontes oficiais, isto é, suspeitas e apreensões
preventivas que não significam “justiça” ou resolução do problema.
Na prática, o Estado Penal máximo apresenta-se como uma panaceia autoexplicativa de soluções,
em que se engloba tudo de mais punitivo sem explicar como essas medidas estão relacionadas à situação-problema geradora de tal discussão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da contribuição teórica da criminologia crítica, em particular, da “adesão subjetiva à barbárie” de Wacquant e Batista, entende-se que a crescente demanda dos telespectadores de programas
policiais por mais castigo e punição está diretamente relacionada à sensação de medo e “justiçamento”
social, na medida em que as pessoas tornam-se “caçadores de criminosos”, que denunciam a insegurança
da sociedade com a esperança de terem seus problemas resolvidos e identificam, nesses programas do
gênero policial, um espaço propício para isso.
Tal situação pode ser observada na matéria analisada, do programa de TV “Ronda Geral”, na qual
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as pessoas do público infanto-juvenil, na condição de vítimas ou de agressores, são apenas personagens de
um cenário maior de violência, no qual a morte dos mais jovens é uma constante.
Sem explicações e análise das raízes da desigualdade social, os homicídios de “vítimas preferenciais” continuam a compor o enquadramento superficial e simplificador da mídia, num contexto de “sociedade do espetáculo” e de centralidade das políticas estatais de controle penal, assim como a representação
dessas pessoas vincula-se à dinâmica do “bélico-binário”, compreendida, centralmente, pelo “cidadão de
bem” e seus contrários.
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Resumo:

A partir da problemática da impossibilidade de formação do indivíduo em uma organização social pautada
pela barbárie, que nega ao ser humano as condições necessárias à sua constituição, o presente trabalho
pretende retomar elementos da obra de Theodor W. Adorno que permitam identificar os determinantes presentes no processo de formação próprios da chamada era digital. Para tal, se busca compreender a relação
existente entre a progressão da barbárie e o aprisionamento do indivíduo em uma formação deformada, investigação que se orienta pela hipótese da existência da ação de um esquecimento em curso no modo como
se organiza a realidade social e suas mediações, nas quais se elege como fim princípios que se afastam da
defesa do que seria uma humanidade justa e que se utiliza de mecanismos constantemente atualizados.
Dentro da perspectiva aqui pretendida, o que caracteriza a atual ordenação social é a contradição que se
observa entre a manutenção do esquecimento por meio de formas que, do contrário, anunciam a capacidade de não-esquecimento, de armazenamento, profundamente ligada à capacidade de processamento
das tecnologias que se inserem cada vez mais na vida dos indivíduos. A partir disso, se propõe pensar a
atualidade da indústria cultural no modo como as novas mídias se relacionam com a tendência ao esquecimento daquilo que diz respeito ao caráter vivo da cultura, tão necessária a manutenção de uma ordenação
social que se pauta pelo desenvolvimento do capital e se aprofunda a partir das formas de dominação que
incidem sobre o indivíduo.

Palavras-chave: Semiformação; tecnologia; violência.

O processo de semiformação

Ao se fazer a denúncia da insuficiência da organização social em fazer justiça à humanidade a qual
se refere, é tendo em vista a dimensão da formação que a crítica se produz. Por apontar para o que é a vida
emancipada, a crítica à cultura que se faz pela defesa das condições de formação permite a negação de certas formas sociais e dos elementos a ela associados, problemática desenvolvida em uma importante obra
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de Theodor Adorno, denominada Teoria da semiformação (2010). Nessa o autor desenvolve quais seriam
os elementos teóricos capazes de articular uma compreensão acerca da “onipresença do espírito alienado”
(p. 9), que sucede à danificação da formação, chamada de semiformação, e cuja existência aponta para
a necessidade de se olhar para a totalidade das condições históricas e sociais que se objetivam na forma
como se apresenta a consciência, em sua deformação.
Para o autor (ADORNO, 2010), o indivíduo alienado, que se afasta da condição de agente no
processo de produção do qual participa, é resultado de uma semiformação, mas sua grande contribuição
se encontra na formulação do entendimento de que as condições que operam a semiformação cumprem
uma função social, havendo uma racionalidade em operação na ordenação das condições que fomentam a
barbárie, por sua vez entendida como a persistência de forças sociais que ameaçam a vida humana. Essas
condições, por conterem os elementos que se conjugam na constituição da consciência, a aprisionam na
dinâmica da autoconservação, dinâmica essa que é reprodutora dos elementos adequados à manutenção
do sistema, colocando em movimento uma consciência que renuncia à autodeterminação e por isso, à
emancipação.
Sendo a formação o processo de subjetivação da cultura, na apropriação por parte do indivíduo dos
processos que compõe o que nela se objetiva, a semiformação é compreendida por Adorno (2010) em dois
momentos, como resultado da falha na mediação, que oferece o modo de contato entre a subjetividade e
os objetos, e como resultado da falha nos próprios objetos, enquanto a maneira segundo a qual a cultura
se atualiza.
Ao pensar o momento da mediação, a crítica volta-se para a existência da violência injustificada,
vista como barbárie, quando se consideram as condições possibilitadas pela cultura que não se realizam
como afirmação de liberdade. Já o momento da semiformação mantida pela cultura, enquanto semicultura,
se encontra na absolutização dos bens culturais, que por isso, se afasta da sua função material, cuja substância deveria servir para compor o conteúdo interno dos homens. Por sua vez, o processo de formação
danificado pode ser identificado na relação entre indivíduo e o todo social que se volta para a produção da
adaptação como forma de manutenção desse todo. Seu mecanismo de ação é o apagamento do papel da
socialização na mediação formativa, que deve colocar em movimento a produção de uma diferenciação.
Os modos pelos quais se opera a semiformação atingem o fato de ser a formação composta por um
conjunto de forças que tem como efeito a dialética entre a produção da diferenciação e a manutenção de
uma ordenação social que comporte o movimento formativo. Para Adorno (2010), é, então, o isolamento
destas forças formativas, seja no caráter de adaptação do indivíduo ao todo, seja na absolutização desse
todo, o que coloca a formação em contradição com seu sentido, e nisso, a formação se dá como ideologia
e regressão. É aos mecanismos que produzem essa condição de isolamento do indivíduo com relação ao
todo, impedindo as trocas formativas, que se volta o seguinte trabalho.
A paralisação da dialética da formação, entre indivíduo e sociedade, se dá na inversão entre meios
e fins. Sendo o fim da formação o assentamento de condições de emancipação, afirmadas pelo indivíduo
que alcança a sua liberdade, sua inversão se dá quando o fim passa a corresponder à interesses particulares,
aos quais se direcionam os bens produzidos pela ordenação social, que deixam de servir ao assentamento
das condições para diferenciação, operando a exclusão e para tal, as condições de opressão.
A ideia do indivíduo livre como um estado a ser alcançado por todos, que foi liberada pela burguesia, necessita da práxis para se converter em realidade, que por sua vez se conjuga à necessidade de uma
certa consciência verdadeira e das condições para a sua inflexão material. Entretanto, os meios de produ-
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ção constituídos se converteram em meios para a manutenção da dominação de classes. A formação se
paralisa com a conversão da classe como um fim em si mesma, que por sua vez se mantém pela adequação
dos produtos culturais a esse fim.
A noção da existência da semiformação implica que o problema da formação não é que ela se dá de
modo incompleto, mas que é uma formação outra, contrária àquilo que poderia ser, ativamente produzida
pelos mecanismos da indústria cultural. Desse modo, por inúmeros canais, fornece-se às massas bens de
formação cultural. Neutralizados e petrificados, no entanto, ajudam a manter no devido lugar aqueles para
os quais “nada existe de muito elevado ou caro” (ADORNO, 2010, p. 16), ou seja, excluídos do acesso
aos bens humanos.
Uma vez que, como já dito, a crítica, dentro do materialismo histórico, se faz com referência à
análise das condições históricas e objetos que se prolongam no tempo, o que se denuncia como fracasso
da formação cultural se identifica a partir da antiga figura do sujeito, o que não quer dizer que se queira
“a volta do passado nem se abranda a crítica a ele. Nada sucede hoje ao espírito que não tivesse inscrito
nele desde os tempos mais liberais ou que, pelo menos, não exija o cumprimento de velhas promessas”
(ADORNO, 2010, p. 18). Desse modo, se diz que a degradação atual se deve à perda de contato com os
recursos para a superação das condições atuais, afastados da consciência.
Como condição para a formação tem-se, então, a tradição, que deve ser entendida como guardiã
de elementos a serem desdobrados em condições de liberdade, e por isso, a formação depende de continuidade, atribuída à mediação. A tradição é pensada como o sustentáculo do indivíduo, uma vez que a sua
forma é histórica, e é na sua preservação que o indivíduo tem acesso ao conhecimento de si. Sendo esse
conhecimento necessário para uma existência autônoma, a dimensão da emancipação depende do manter
a dimensão da tradição.
Se à forma humana falta o conteúdo permitido pela tradição, ela se mantém esvaziada enquanto
é mobilizada para uma função utilitária, ajustada ao funcionamento da totalidade. A sociedade que se
pauta pela manutenção do seu funcionamento econômico convertido como fim, afasta e dissolve, em
seus processos alienadores, a tradição. Dessa maneira pode-se apontar que o solo da semiformação é o
esquecimento. A relação com o objeto é buscada, mas a experiência, “a continuidade da consciência em
que perdura o ainda não existente e em que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no indivíduo’’ (ADORNO, 2010, p.33), é impedida em troca de um bombardeio de informações desconexas,
pontuais, que perduram até serem substituídas por outras, porque desprovidas de conteúdo, e por isso, de
profundidade.
Por fim, é possível conjugar as ideias aqui colocadas pela noção segunda a qual

[...] quem dispensa a continuidade do juízo e da experiência se vê provido, por tais sistemas, apenas
com esquemas para subjugar a realidade. De fato, não alcançam a realidade, mas contentam-se em
compensar o medo diante do incompreendido (ADORNO, 2010, p. 34).

Assim, aponta-se para o fato de que a questão colocada no esclarecer a formação a partir das dinâmicas que formam a consciência, e a sua deformação como apoiada em um processo de esquecimento,
é a necessidade de sustentar os processos de formação em uma dinâmica de continuidade. Essa conjuga
o diferente ao semelhante, a parte ao todo, e fornece a segurança ao movimento formativo do indivíduo,
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por sua vez resultante dos esforços de conhecimento e objetivação de condições de liberdade anteriores,
resgatadas em seu devir.
Sem a consciência de continuidade, o indivíduo se vê entregue a afirmação de um sistema de
crenças mobilizadas como modos de defesa do sistema, incapacitado de ver a estrutura dos problemas por
alcançar apenas a sua superfície, ideologicamente formada e apresentada. Na continuidade negada pela
ação das formas do sistema atual que colocam em prática mecanismos contrários à história, os indivíduos
formados nesse sistema se afastam das suas potencialidades.
A preservação da cultura, e por isso, da formação, que é a preservação da capacidade de permanência dos bens objetivados pelo trabalho da mediação e da experiência, depende de um fortalecimento
do espírito no acesso ao que se constituiu anteriormente. O que leva o autor a concluir que, “a única
possibilidade de sobrevivência que resta à cultura é a autorreflexão crítica sobre a semiformação, em que
necessariamente se converteu” (ADORNO, 2010, p. 39), resgatando na história, na própria relação entre
os homens, os caminhos para a superação dos impedimentos à existência humana emancipada.

A racionalidade como tecnologia

Como vem sendo colocado, a retomada histórica do desenvolvimento das forças produtivas e das
relações sociais a elas vinculadas, indica que a sociedade se mantém sob a forma não da defesa da liberdade humana, mas da dominação e da violência na realização de interesses privados. Essa história é a
história do entrelaçamento entre esclarecimento e dominação, entre o esforço de superação do que ameaça
a vida, para a afirmação de liberdade, e o aprisionamento do objeto, e nisso, do sujeito, na imobilidade do
pensamento que se mantém por sua forma incapaz de um conhecimento verdadeiro.
Conforme indicam Adorno e Horkheimer (1947/2006), impera a imposição do perder-se para se
conservar, em um processo no qual o indivíduo se afasta do seu ideal de autorrealização, enquanto ordenação das condições necessárias ao ganho da forma humana autônoma, mantendo-se como sobrevivente
frente à imposição de uma ordem excludente. Na existência de uma realidade externa que nega as condições para a aparição e manutenção do sujeito, que apenas se realiza pela diferenciação, o indivíduo é
levado a ceder ao todo uniforme. Assim é o todo ordenado pelo princípio econômico, que só permite a
existência daquilo que age em consonância com a progressão do valor. A racionalidade passa a servir ao
cálculo da subordinação aos sacrifícios exigidos pela sociedade.
Esse é o quadro que Marcuse (1979) nomeia de sociedade de mobilização total, que se manifesta
na política pela unificação dos opostos, onde se indiferenciam o que se coloca como oposição ou afirmação. Isso causa um efeito de estabilização dos conflitos, na naturalização da ameaça em nome da defesa
da manutenção dos níveis crescentes de lucro, a qual serve a produção, e a qual se subordina a reprodução
social. Entretanto, enquanto se tem na política uma unificação das forças de oposição, por conta justamente do enfraquecimento da possibilidade de oposição, na sociedade, dominada pelo princípio da individualidade e que tem como base a lógica da mercadoria, se impõe justamente o conflito constante, a luta de
todos contra todos. A naturalização que paralisa as possibilidades de mudança social subverte a noção de
pacificação e transforma o conflito em um invariável.
O que se tem colocado até aqui é a ideia de que o que liga a história humana é a lógica da dominação, expandida pelo esquecimento, como um continuum histórico que se estende desde a era pré-tecnoló-
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gica, acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Esse que deveria ter seu sentido ligado à distribuição
dos benefícios alcançados pela cultura de modo a amenizar a luta pela sobrevivência, não é capaz de cumprir tal direcionamento. Do contrário, o desenvolvimento tecnológico é denunciado pelo fato de que a sua
lógica está presente nos domínios externos à produção, alcançando o que diz respeito à reprodução social.
Esse entendimento permite dizer da existência de um sistema totalitário de imposição da dominação na
relação entre sujeito e objeto, cuja lógica é a base da racionalidade tecnológica.
O que Marcuse (1979) chama de sociedade industrial avançada não se refere tanto a presença de
qualidade tecnológica, mas à totalização de uma lógica produtora de um certo modo de objeto, reduzido
à condição de mercadoria, criando uma estrutura social que insiste em se fortalecer e se atualizar pelo
apagamento da capacidade de desdobramento efetivo de forças sociais alternativas. Essa noção concentra
a discussão acerca do quadro atual da dialética do esclarecimento e do desenvolvimento tecnológico corrente. Uma vez que “a racionalidade e a manipulação técnico científica estão fundidas em novas formas de
controle social” (MARCUSE, 1979, p. 144), não pode haver uma neutralidade na tecnologia produzida.
A ideia que se materializa nos produtos humanos segue uma determinada direção, que assume um
caráter de inerência. A ciência, ao colocar os procedimentos e conceitos capazes de capturar e ordenar os
elementos da natureza, estabelece os critérios para dominação dos homens. O progresso buscado necessita
dessa extrapolação para o mundo social, a sociedade como um todo deve agir em conformidade com o
princípio da dominação progressiva, com a garantia do melhor alcance da extração de mais-valia.
A neutralidade atribuída à apreensão da objetividade pelo método, ideia que fundamenta o pensamento moderno e se transmuta no pensamento contemporâneo, é resultado da operação de um sujeito
histórico específico. Na busca por maior autonomia de procedimento, na busca por sua eficácia, o objeto
perdeu seu caráter determinante, e o procedimento que conforma o objeto é dependente do sujeito, sujeito
esse que corresponde a uma consciência predominante e dominante, a qual serve a neutralidade. Dessa
maneira, Marcuse afirma que “o a priori tecnológico é um a priori político” (MARCUSE, 1979, p. 150),
porque é resultado de operações humanas, situadas em um conjunto de relações que impõe suas necessidades. A técnica, e nisso a prática, não se separam da concepção que as forjaram.
A progressão da racionalidade, que aparentemente liberta a realidade do reino dos fins por meio
da automatização do procedimento, capaz de se manter atuando na superação dos obstáculos internos e
externos, não se torna independente do sujeito, pelo contrário, a lógica da dominação ata ainda mais o
procedimento, o instrumento, ao seu operador, portanto, o próprio sujeito deve ser também objeto desse
procedimento, o controle se aplica também a ele, atuando sobre a conformação da consciência, sujeita a
mesma opacidade a qual é submetido o objeto. O sujeito se assujeita no aprofundamento da dependência
à racionalidade na qual se ordena o mundo.
Como Marcuse (1979) se esforça por demonstrar, existe um caráter “instrumentalista interno dessa
racionalidade científica em virtude da qual ela é tecnologia apriorística” (p. 153), ou seja, a racionalidade
mesma é uma operação, contém um fim. A tecnologia se aponta então como forma de controle e dominação social. Isso indica que não há um conhecimento neutro a priori que se insere num contexto político e
adquire determinado uso a serviço da libertação ou da barbárie, a racionalidade mesma é uma tecnologia,
já possui um uso embutido, um sentido no qual deve ser utilizada.
É dentro desse contexto que se dá a noção de que as tentativas de libertação humana não encontram
meios de se manterem e se realizarem porque carregam consigo o signo da dominação no qual está baseada
a racionalidade, e nisso, frequentemente se volta ao lugar de dominação de onde se saiu. No seu lugar
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aparecem pseudo saídas que retornam à meta de produção de mais-valia, por não romperem com a imposição
da necessidade de manter a progressão do capital, e produzindo uma sociedade não apenas politicamente,
mas “racionalmente totalitária’’ (MARCUSE, 1966/1979, p. 154). Assim, o “instrumentalismo interno da
racionalidade científica” (p. 155), por ser antecipado por um projeto social, diz de uma interrelação, uma
dupla determinação entre teoria e prática. A teoria prevê um certo uso, o pensamento se ordena tendo em
vista um modo de ação e uma finalidade, e por sua vez a prática já está anteriormente condicionada pelo
conceito que lhe produz. Determinação que se mantém pela necessidade de dominação.
Por conta da dominação, a ciência se realiza em uma função conservadora, estabilizadora, paralisando possibilidades reais de transformação e produzindo aquilo que se converge para uma organização
específica da realidade, incapaz de transformações reais no sentido da emancipação humana. A ciência
deve ter uma forma capaz de conter a si mesma, o seu próprio desenvolvimento, e por isso precisa de coerção. Dizendo isso da ciência, se diz do pensamento e da racionalidade, que progride contendo a si mesma.
A dominação como princípio único e unificador se dá permitindo a ação do homem no mundo, e
nisso apresenta uma certa figura de progresso, mas essa dominação se volta para o próprio homem, contra
a sua vida. Esse princípio unificador não é harmonizador, mas se produz pela violência. Isso reforça a ideia
aqui apresentada de que não se pode clamar pela neutralidade ou pela forma pura, tanto do conceito quanto
do método. Por trás de ambos existe um sujeito produtor, por sua vez, constituído de conteúdo histórico,
que se presentifica na forma da teoria e da prática, do método e do conceito.
A manutenção do princípio de dominação inscreve na história a contradição de que esse sujeito
produtor e validador, constituído de conteúdo histórico, produz e valida contra si mesmo. Ou seja, “o
processo da racionalidade tecnológica é um processo político” (MARCUSE, 1966/1979, p. 162) e é isso
que permite dizer que método e conceito já estão posicionados de antemão, sustentados por um projeto. A
tecnologia não se valida após o seu uso, a sua validade já é formal.
Por outro lado, seguindo a reflexão dialética que permite identificar as mediações que compõe o
imediato e iluminar o avesso daquilo que se apresenta sem profundidade, é da tecnologia, enquanto formalização de um procedimento, de onde parte a ação que torna indivíduo e natureza passíveis de organização.
A tecnologia é a objetivação do projeto social, realização do projeto de dominação que garante o exercício
dos interesses particulares nele incluídos pelo seu uso.
É dentro dessa tendência que se entende o modo atual em que se encontra a tecnologia, intensamente
individualizada. A mediação entre a realização de interesses particulares e os de cada indivíduo não
dependem imediatamente do controle de grupos, mas recai diretamente sobre o indivíduo. A massa que
se cria como resultado da imposição de interesses se produz pela ação voluntária de cada indivíduo de
posse de seu dispositivo eletrônico com acesso a redes sociais. Cada indivíduo se torna instrumentalizado
para controlar a si mesmo na manutenção da mais-valia. O indivíduo age sobre si se mantendo como
mercadoria por intermédio da tecnologia.
Dessa maneira, pode-se afirmar que a tecnologia se tornou o grande veículo de espoliação. O sujeito que se encontra por trás do procedimento é ainda o sujeito do capital - a burguesia - mas essa não
mais existe na figura do chefe, e sim na figura do aparelho celular e na lógica de funcionamento dos seus
aplicativos. É a extrapolação da lógica da indústria para a organização não só da produção industrial, mas
alcançando a organização da vida interna do indivíduo e sua relação com os outros. A sociedade da administração total produz cada indivíduo como um administrador, que o faz por meio da tecnologia, não só no
seu uso, mas na sua lógica. O progresso se apresenta na produção de células individuais de administração
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do projeto de dominação, em uma massificação autogerida pelas suas partes, que produzem a si mesmas
como massa.
As vidas que são alvo da violência têm a sua morte justificada. Essa racionalidade determina a nível concreto qual vida deve ser vivida e qual deve ser aniquilada. E mais, essa vida que deve ser vivida traz
em si a ação da aniquilação das outras vidas, a identidade que se alcança pela exclusão do diferenciado. É
isso a barbárie.
A violência deve ser justificada porque a racionalidade que ordena o mundo não compreende contradição. Uma vez que a dominação - a serviço da autoconservação levada adiante pela realização de interesses privados - é o elemento unificador dos meios pelos quais se realiza a razão, é por ela que a razão e
a violência se justificam. Em um posicionamento crítico se vê a contradição dessa organização social e se
nomeia o que se passa enquanto violência como barbárie, de modo a resistir à tendência de ocultação da
contradição pela afirmação imediata do existente.
Dentro do projeto de absorção dos meios pelos fins, de redução da realidade à condição de objetos
quantificáveis por uma operação intrinsicamente instrumental, estes objetos se esvaziam em seu conteúdo e o pensamento perde o momento para elaboração dos prolongamentos históricos neles contidos. Se
encurta o espaço entre pensamento e prática, justamente o espaço necessário à experiência que permite
relacionar o dado e a informação pontual com o todo, o presente com a história atual e passada.
Nesse contexto, a quantidade de dados disponíveis para serem acessados pelos indivíduos se insere
dentro desse espaço de redução e esvaziamento colocado pelo triunfo do pensamento positivista. O objeto
está presente para o indivíduo, mas a sua apreensão é reduzida no condicionamento do seu uso, minando-se as possibilidades formativas desse contato, que do contrário, fortalece a semiformação.

Conclusão

O que aqui se denuncia é a barbárie e o projeto de expansão da lógica do capital que se mantêm
atuantes no contexto atual da segunda década do século XXI, no qual se tem o espaço virtual da internet
capaz de registrar um grande número de informações, à primeira vista, cumprindo um papel de memória
social e coletiva. Dessa maneira, se tem os dois processos até aqui descritos atuando no modo como se
organiza a atual sociedade da cultura digital: a atualização do modo de deformação do indivíduo que se
mantém aprisionado às dinâmicas de manutenção da sociedade capitalista; e o direcionamento do uso presente na forma mesma da tecnologia, alinhado, então, à dinâmica de progressão do capital.
Denuncia-se aqui a capacidade da racionalidade atuar como mistificadora da realidade, ordenando-a de tal maneira que torna impensável uma outra organização, porque os elementos que constituem essa
realidade estão sustentados por explicações racionais, apoiados pela ciência e por diretrizes políticas que
minam as possibilidades de mudança. Assim, “o racional e não o irracional se torna veículo mais eficaz de
mistificação” (MARCUSE, 1966/1979, p. 179), havendo a apropriação dos avanços materiais da humanidade que não se realizam em condições reais de emancipação.
O cálculo do extermínio se realiza sem ser percebido como ilógico, sob a luz mesma da contradição
presente na própria lógica liberal, que proclama a liberdade individual e a livre circulação, mas permite e
produz a morte. A racionalidade termina por promover e exigir um comportamento que aceita a insanidade
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(MARCUSE, 1966/1979). Ela se apresenta na exigência de inteligibilidade, que passa pela redução dos
significados, pelo esvaziamento dos sentidos, pela assimilação imediata dos caracteres à princípios gerais,
pela justificação dos fatos sem que a contradição seja resolvida.
A tecnologia atua como médium de dominação porque oferece aos indivíduos a satisfação de
necessidades criadas também para esse fim, promovendo uma acomodação do indivíduo à sociedade.
Primeiro se individualiza a todo social, se apaga a essencialidade dos vínculos sociais e se promove o
indivíduo como particular, desprovido de qualidade, uma vez que essa é resultado da experiência da alteridade. Em seguida se apresenta um serviço capaz de acomodar esse indivíduo, permitir a sua circulação.
A internet surge pensando na existência desse indivíduo e, em um aprimoramento tecnológico, as redes
sociais são pensadas para colocarem o indivíduo como ponto de articulação desse projeto social. Daí o
fato de essas redes funcionarem como meio de manipulação, e por isso, podendo afetar profundamente as
condições democráticas, uma vez que enfraquece o campo já apagado da existência social.
Isso indica que a violência tem uma função conservadora que se faz pela destruição daquilo que
poderia despontar e indicar o real progresso. Os procedimentos de exclusão, de aniquilação e de morte não
são resultados de um desvio, mas são uma constante que impede inclusive que qualquer desvio aconteça,
são parte constitutiva do funcionamento geral. Assim, o que aparece de tempos em tempos é a radicalização desse funcionamento, tão constante quanto a ação de se fazer esquecer sua presença.
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Resumo:

Este artigo procura apresentar definições sobre as possibilidades de diálogo homem-máquina presentes
nas tecnologias IoT (Internet of Things) e chatbots. Parte-se do pressuposto da conectividade contínua
propiciada por estas tecnologias com seres humanos e objetos, forjando uma nova cultura intimamente
ligada à ideia de interligação e inter-relação entre sujeitos, não necessariamente com bases dialógicas,
mas em constante conexão com o ciberespaço, ambiente estimulador da construção de novas formas de
subjetividade marcadas pelos traços da cultura contemporânea comentados por Deleuze e Guattari – cultura do efêmero, rizomática e mediatizada por formatos interativos. Adotou-se para este trabalho a pesquisa exploratória utilizando o método bibliográfico, por meio do estudo de filósofos como Wittgenstein,
Baudrillard e Bauman, para iluminar a discussão sobre a lógica dos agentes e a lógica da comunicação
humana. Com base em tais autores, e na compreensão das tecnologias envolvidas no estudo, considera-se
que, na questão situacional no diálogo entre um humano e a máquina, várias podem ser as aplicações delineadas por pseudos “diálogos” – extratos de problemas a serem resolvidos e seus cenários com soluções
pré-configuradas. Dessa forma, perpetuam-se as aplicações de chats através de IoT em praticamente todas
as áreas do cotidiano das pessoas. Em se tratando explicitamente na questão do diálogo entre humanos e
máquinas, vale lembrar que se trata apenas de uma interação, uma vez que nesta conversação não existem
ações conjuntas entre os comunicantes, nem conhecimentos linguísticos, nem culturais, nem tampouco
processos de cooperação, típicos em um diálogo, ou um jogo de linguagem.
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Introdução

A relação com o tempo e o espaço mudou. A cada minuto, milhares de pessoas enviam e-mail,
usam telefones celulares, tuítam, ouvem músicas em iPods, fotografam em iPads. Este novo comportamento traz consigo profundas transformações culturais, na vida em sociedade, nas relações interpessoais
e nos processos de constituição do sujeito (subjetividade). Na contemporaneidade, o contexto cultural
forja indivíduos ávidos por inovações e consumo, conforme alerta Bauman (2008). Esta ambiência é cada
vez mais impactante no mundo contemporâneo, dadas as perspectivas abertas pela tecnologia digital nas
atividades cotidianas, tais como a computação pervasiva, a internet das coisas (IoT), a computação móvel,
robôs, chatbots, entre outras tecnologias.
Dentre as tecnologias mais recentes, este trabalho procura refletir sobre a IoT e os chatbots, para
apresentar como tais tecnologias se constituem e entram em interação com as pessoas. A questão que
norteia o trabalho é: as tecnologias IoT e chatbots possibilitam a relação de diálogo entre seres humanos
e máquinas?
O trabalho se apoia em um levantamento bibliográfico de diversas áreas, para fomentar uma discussão que seja pertinente ao diálogo entre pessoas e coisas. Uma das premissas básicas da revisão e
pesquisa de literatura científica foi identificar metodologias e tecnologias disponíveis. Adotou-se para este
trabalho a pesquisa exploratória utilizando o método bibliográfico, por meio do estudo de filósofos como
Wittgenstein, Baudrillard e Bauman, para iluminar a discussão sobre a lógica dos agentes e a lógica da
comunicação humana. Para cumprir seu objetivo, o trabalho apresenta, no tópico a seguir, breve revisão
de tais tecnologias, seguida da resposta à questão proposta.

Compreender o Significado: Os Robôs Sociais (Social Bots) e a Internet das Coisas (IoT)

A Internet das coisas (IoT) é a capacidade do hardware se comunicar através de uma rede, permitindo o controle e acesso a serviços entre máquinas. Estes objetos possuem capacidade de comunicação
que estão associados aos seus sensores. Atualmente não só computadores convencionais estão conectados
à internet, como também uma grande heterogeneidade de equipamentos, tais como TVs, laptops, geladeira, fogão, eletrodomésticos, automóveis, smartphones, entre outros. Nesse novo cenário, a pluralidade é
crescente e previsões indicam que mais de 50 bilhões de dispositivos estarão conectados até 2020 (EVAN,
2011). Com essa “super conexão”, não será preciso mais procurar informações, já que ela passará a estar
disponível a qualquer momento através de qualquer objeto que se utilizar frequentemente.

A Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT) desponta como uma evolução da internet e um novo paradigma tecnológico, social, cultural e digital. A Internet das Coisas revolucionará os modelos de negócios e a
interação da sociedade com o meio ambiente, por meio de objetos físicos e virtuais, em que esses limites se
tornam cada vez mais tênues. (LACERDA; LIMA-MARQUES, 2015).
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A infraestrutura para que tais conexões se estabeleçam já estão disponíveis: etiquetas RFID, códigos de barras 2D e 3D, sensores, IPV6, computação em nuvem, entre outros dispositivos técnicos. Há
toda uma gama de tecnologias que garante que humanos e coisas – quaisquer objetos dotados de sensores
e/ou microprocessadores, inclusive roupas, sapatos – possam se conectar amplamente e interagir tendo
como base em configurações ambientais pré configuradas. A evolução tecnológica que tem como objetivo
conectar os itens usados do dia a dia à dispositivos que se comuniquem com os outros, a rede mundial de
computadores, os data centers e suas nuvens, portanto cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de
transporte e até mesmo tênis, roupas e maçanetas, cada vez mais, o mundo físico e o digital se tornem um
só. A rede pode intervir em pequenos gadgets ou em infraestruturas complexas. Para uma máquina ter a
capacidade de compreensão pode-se utilizar agentes inteligentes, “que são programas capazes de realizar
atividades interativas que o usuário necessita ou deseja. Com certo grau de independência e autonomia.”
(LESNICK e MOORE, 1996, p. 09).
A IoT permite uma coleta de dados com muito maior granularidade e mais precisão do que nunca, e
realizam o monitoramento e análise avançada sobre o ambiente, alertando ou até mesmo tomando decisões
sem a interferência de um ser humano, algo como o computador HAL 9000, do filme “2001: Uma Odisseia
no Espaço” que a tudo via e controlava. Cinquenta anos depois da primeira exibição do filme, o que se
percebe é que esta velha ficção está prestes a se tornar comum em nosso dia a dia, através de robôs sociais
(social robots). A interface amigável é um dos fatores que de extrema importância para a adoção dos sensores na internet das coisas. Esta experiência tem recebido a aceitação global de interfaces baseadas em
bate-papo permite a facilidade de adoção e difusão de novas tecnologias construído sobre as plataformas
pré-existentes como o Chatbots.
Os robôs sociais (social bots) são softwares que geram artificialmente conteúdo e estabelecem interações com não robôs. Os robôs sociais estão cada vez mais presentes e podem ser controlados por comandos de voz, servindo como verdadeiros assistentes que podem criar lembretes, acessar a Internet, receber
chamadas, realizar compras pela Internet, reconhecer vozes e rostos de pessoas, controlar o ambiente ou
apenas funcionar como um parceiro em conversas sobre determinados temas.
Na busca incessante pela compreensão e simulação do pensamento e do comportamento humano,
a ciência da Inteligência Artificial tem buscado desenvolver os mais diferentes meios de fazer com que
um computador possa realizar tarefas de forma racional, não mais prendendo-se a um conjunto pré-programado de instruções. Dentre os diversos artifícios aplicados no estudo da Inteligência Artificial estão os
chatbots – programas desenvolvidos para simular uma conversa através da troca de mensagens de texto
num formato de bate-papo virtual.
Chatbot (uma abreviação para robô de chat) é um software que trabalha e gerencia as trocas de
mensagens. Também são chamados por outros nomes, como assistentes virtuais, agentes virtuais ou simplesmente bot. Dessa forma, é possível automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, como dúvidas frequentes, na forma de diálogo pré-definido entre o usuário e um “robô”. A interação com os bots tem sido
utilizada comercialmente por diversas empresas para interação com seus clientes, otimizando processos
e gerando percepções que podem antecipar as necessidades e comportamentos dos usuários. A tecnologia
funciona sem uma interface complexa, criada para que o usuário insira e receba dados específicos.
Os Chatbots são programas de computador, ou seja, digitais, que imitam conversas humanas em
bate-papos, com detecção de linguagem, tom de voz e intenções - usando técnicas avançadas para que a
conversa se pareça o máximo possível um bate-papo com outro ser humano. O caminho percorrido foi
longo, mas desde de 2011, muitas empresas têm investido nessa tecnologia como: a Amazon criou a Alexa,
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o Baidu desenvolveu o Duer, a Microsoft apresentou a Cortana, a Facebook incorporou os robôs no Messenger além do Google que trouxe o Google Now e a IBM com seu Watson com isso vários diálogos são
feitos com estes bots. Além das empresas de tecnologia digital, também empresas de outro ramo, como de
automóveis, também já adotam bots – uma delas é a Ford, que criou o Henry, um chatbot batizado em homenagem a Henry Ford, que conversa com o usuário, respondendo a perguntas sobre problemas técnicos
e até mesmo fazendo comparativos entre modelos de carro.24
É justamente essa praticidade na interação usuário X sistema e a versatilidade que eles possuem
que torna os chatbots tão populares e uma tendência no mercado de tecnologia. Empresas de todos os portes já apostam nessa tecnologia para atender de forma mais rápida e eficaz diversas demandas em diversas
camadas de seu negócio
Diante do crescente e cada vez mais complexa demanda por integração de aplicações, em um mercado no qual praticamente tudo precisa estar conectado, a tendência se torna mais presente e fundamental
nas empresas em razão do surgimento de projetos de IoT, APIs, blockchains e chatbots. Essas inovações
ajudam as companhias que já têm parceiros para a integração de seus sistemas a adotar, cada vez mais,
tecnologias disruptivas em seus negócios.
No campo empresarial, as questões que envolvem logística e automação industrial visam a melhora na eficiência; ao passo que ações de mobilidade são projetadas na esfera social e novas soluções relacionadas à vigilância e à segurança são desenvolvidas e implantadas de forma pioneira seguindo conceitos
da Internet das Coisas.
A aplicabilidade dos chatbots passa atualmente pela incorporação dos dispositivos inseridos na Internet das Coisas atuando em vários segmentos. Várias tecnologias já estão sendo criadas para dar suporte
a essa malha de informações entre pessoas x máquinas, e máquinas x máquinas, dentre elas a Internet das
Coisas e a computação Ubíqua.

Considerações sobre a Integração Pessoas, Chatbots e Internet das Coisas

A IoT e os chatbots têm como fundamentos a conectividade contínua entre coisas e pessoas. Tal
conectividade forja uma nova cultura intimamente ligada à ideia de interligação e inter-relação entre sujeitos-usuários, não necessariamente com bases dialógicas, mas em constante conexão com o ciberespaço,
ambiente estimulador da construção de novas formas de subjetividade marcadas pelos traços da cultura
contemporânea.
O processo de constituição da subjetividade moderna foi longo e continua sofrendo modificações
intensas até a atualidade.
O gap entre o que se faz no computador e o que se faz na realidade-espaço concreto está se estreitando, pois, as fronteiras entre máquinas, objetos-coisas e pessoas estão se estreitando. Há chips em
objetos que se conectam com computadores, inclusive em seres humanos, por exemplo – a natureza dos
estímulos se modifica. O espaço concreto e o ciberespaço se constituem mutuamente.

24

https://www.chatbots.org/country/br/language/portuguese/
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O comportamento humano, em uma vertente comportamentalista, tem se colocado em um ambiente transformado, e que incita novas respostas. As transformações na sociedade contemporânea geram
novas formas de subjetivação.
Para Guattari, a subjetividade não é apenas humana, é sobretudo maquínica, pois é produzida “pelos meios de comunicação, pelos computadores, os sistemas de linguagem” (2015, p.253).
Baseando neste aporte da virtualização da comunicação e considerando os processos nos ambientes virtuais através das tecnologias IoT e chatbots, é preciso ousar e apostar na construção de redes de
informação a partir de um trânsito transversal. O ciberespaço não se caracteriza como um instrumento
de difusão a partir de centros, mas sim, como um dispositivo de comunicação interativo de coletividades
humanas e de contato para comunidades heterogêneas.
As novas relações podem ser entendidas como rizomáticas, conforme entendidas pela filosofia de
Deleuze e Guattari e apresentada por Zourabichvili (2009) nos seguintes termos:

O rizoma diz ao mesmo tempo: nada de pontos de origem ou de princípio primordial comandando
todo o pensamento; portanto nada de avanço significativo que não se faça por bifurcação, encontro
imprevisível, reavaliação do conjunto a partir de um ângulo inédito (o que distingue o rizoma de
uma simples comunicação em rede – “comunicar” não tem mais o mesmo sentido). .(ZOURABICHVILI, 2009, p.52)

As experiências são entendidas na perspectiva de que cada uma é única, mas que juntas formam o
labirinto rizomático, constituem a própria experimentação.
Ao analisar o percurso da transformação digital percebe-se as mudanças na maneira de interagir
com as pessoas. Troca-se mais mensagens do que fala no telefone, compartilha-se ideias e sentimentos em
mídias sociais e, neste sentido, comportamentos somados à tecnologia estão transformando os processos
sociais. A comunicação está se tornando cada vez mais dinâmica e em constante evolução.
A conectividade contínua propiciada pelas tecnologias digitais com seres humanos e objetos, e a
rapidez proporcionada pela revolução digital invade a vida social, levando ao abandono de velhas formas
sociais e à mudança das percepções e das noções sobre identidade pessoal e sociedade.
Para Bauman (2008), a identidade pode ser resumida em apenas uma palavra e esta seria pertencer,
porque ao invés do pertencimento e da identidade possuírem uma firmeza solidificada são limitados pelo
poder de transformação contínua, pelos processos que moldaram nossa existência e esta sociedade na qual
a individualização se tornou uma determinação.
Tendo em vista que os processos de construção de identidade são fundados nas relações sociais,
a transformação delas por meio das tecnologias de IoT e chatbots ainda precisa ser explorada: fontes de
identificação podem ser mediatizadas, inclusive se se pensar nas formas possivelmente “humanizadas”
dos bots, e fortemente determinadas pela cultura do consumo.
Nunes (2009) esclarece que:
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De fato, o homem se relaciona com os objetos que projeta e fabrica manipulando-os, adequando-os
ou manuseando-os. Quando essa relação de interatividade é ativada ou encontra-se nesse processo
de interação as características dos artefatos, atualizam-se ou reconfiguram-se. Aqueles que não
estiverem de acordo com o desejo estético, ou necessidade funcional e que, portanto, não estejam
adequados a esse processo interativo (homem-objeto) são aprimorados, repensados, na maioria das
vezes, em suas especificidades ou, ainda, descartados. Assim, o objeto torna-se apto a atender as
vontades, potências e as novas utilizações propostas ou necessárias ao indivíduo. (NUNES, 2009,
p. 25).

A natureza da mediação – e da mediatização – da realidade por meio de tais tecnologias também
pode ser iluminada por outro autor, Baudrillard. O objeto, segundo Baudrillard, é mediador, mas ao mesmo tempo, por ser imanente, quebra essa mediação. Por isso, o objeto tanto possui uma utilidade quanto
ultrapassa o seu uso, decepcionando, às vezes, as expectativas de funcionalidade que se tem dele (BAUDRILLARD, 2001, p. 11 e 12). Nem todas as interações tornadas possíveis na IoT e pelos chatbots serão
somente funcionais – os usos e a utilidade nunca serão plenamente antecipados e satisfeitos.
Para acompanhar a evolução social e cultural, alguns objetos tiveram que se adequar a este novo
cenário para atender ao homem em seus anseios, vontades e caprichos o que significou então uma certa
incorporação de características emocionais que tocassem o homem de algum modo e justamente por isso
suas funções estética, simbólica e prática estão sempre se reconfigurando dentro de um mesmo objeto de
acordo com o olhar do consumidor.
Considerando a questão situacional do diálogo entre um humano e a máquina, várias podem ser as
aplicações delineadas por pseudos “diálogos”. Para que se torne real basta reconhecer quais os problemas
a serem resolvidos e seus cenários. Dessa forma, perpetuam-se as aplicações de chats através de IoT em
praticamente todas as áreas do cotidiano das pessoas, em controles e na sociedade como um todo.
Mas talvez para compreender a essência real dos possíveis (ou impossíveis) diálogos entre pessoas
e máquinas precisa-se recorrer a filosofia de Wittgenstein (2016) e seus jogos de linguagem. A partir da
ideia de Wittgenstein de jogos de linguagem, apoiada fundamentalmente no caráter intersubjetivo, prático
e sócio histórico do uso da linguagem, coloca-se em xeque a figura de um sujeito isolado como capaz de
construção de uma rede simbólica de significados arbitrários, isto é, de uma linguagem.
Os jogos citados por Wittgenstein (2016) remete a palavras e frases que adquirem os seus significados nos casos particulares em que são asseveradas, nos contextos em que são proferidas, que podem
transcender os sentidos originais. Destaca o emprego da linguagem a partir da semelhança familiar, que
permite a percepção de elementos que, pelo fator em comum que os une, no lado do emissor e do receptor,
fazem parte de um corpo de famílias linguísticas. Ao assumir uma forma de vida, é também assumida uma
linguagem, que é partilhada entre os vários interlocutores de uma sociedade.
Para Wittgenstein (2016), a linguagem está centrada na relação indissociável entre a palavra, o
pensamento e estados mentais, em que as palavras não podem ser compreendidas fora do contexto das
atividades humanas, contexto este exatamente onde a linguagem e seu uso são constituídas. Assim, jogo
de linguagem pode ser entendido como o processo de interação entre as palavras e as circunstâncias interpessoais de sua constituição.
Os jogos de linguagem são o instrumento elaborado por Wittgenstein para demonstrar que, con-
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trariamente à tradição filosófica, não há separação entre linguagem e realidade. Os jogos de linguagem
revelam que usar a linguagem de maneira significativa, não inclui unicamente o que uma palavra significa,
mas sim que a aplicação significativa de uma palavra constitui o significado da mesma e não o contrário.
Com base nesta interlocução filosófica pode-se buscar o (im)possível do imaginário das pessoas o
que seria o futuro da humanidade: carros voadores, cidades suspensas, trabalho automatizado, todo tipo
de aparelhos eletrodomésticos e de entretenimento, robôs como criados ou interlocutores em diálogos do
nosso cotidiano.25 Homens, máquinas e o futuro tudo cada vez mais real e, alguns, já presentes.
Em se tratando explicitamente do diálogo entre humanos e máquinas, vale lembrar que se trata apenas de uma interação/conectividade, uma vez que nesta conversação não existem ações conjuntas entre os
comunicantes, nem conhecimentos linguísticos, nem culturais, nem tão pouco processos de cooperação,
típicos em um diálogo, ou um jogo de linguagem.
O que se percebe é que não existem decisões interpretativas que organizem a produção de sentidos,
uma vez que os chatbots não possuem meta-conhecimentos do mundo real. Portanto, e em acordo com Wittgenstein (2016), o significado não pressupõe o conhecimento das regras, pois seguir o jogo da linguagem
não é apenas aplicar as suas regras. O efetivo diálogo exige engajamento entre as partes, o que definitivamente gera sempre diálogos livres e diferentes dos antecedentes, devido ao caráter dinâmico, criativo da
prática em si, o que implica sempre em uma construção por ambas as partes envolvidas conhecedores (ou
não) de regras previamente definidas.
A ascensão de redes sociais, a adoção de protocolos digitais por parte das empresas, e a necessidade de conectar em rede um mundo já globalizado, transformou as relações sociais, a aplicação dos serviços
e a forma com que nós, seres humanos, vemos e nos relacionamos com o mundo, integrando a Internet das
Coisas e Chatbots.
Atualmente vive-se um momento paradoxal, com uma rede de comunicação humana e um mundo
real de “coisas”, a Internet das Coisas, em vias de se encontrar. As novas estratégias digitais pensadas são
suportadas pelo desenvolvimento de uma tecnologia que simula o pensamento humano em suas interações
no cotidiano, aparentando serem pensantes, dotadas de cognição. As transformações neste campo trazem
cada vez mais consequências nas relações sociais. Em um cenário dominado pelas relações de consumo,
Internet das Coisas e Inteligência Cognitiva são duas novas formas de se conduzir negócios, empresas e
relações das pessoas com a informação e tomada de decisão.
Com o advento da tecnologia e o avanço acelerado da indústria, é possível notar o uso intenso de
dispositivos e ferramentas que auxiliem as pessoas na organização, automação e gerenciamento das suas
tarefas e processos cotidianos. A simplicidade das ações exercidas pelas pessoas sobrepõe a complexidade
de sua tecnologia, tornando as interações entre o sujeito e os dispositivos digitais naturalizadas. É cada vez
mais difícil para os indivíduos não contar com tais dispositivos, dada a explosão informacional existente.
No futuro/presente, faz-se necessária a sinergia entre homem “plus” máquina. No entanto, é paradoxal que
a funcionalidade-praticidade da IoT e chatbots seja essencial para lidar com a avalanche informacional em
bases não dialógicas: lidar com a informação não significa construir diálogos e transformar a realidade,
mas adaptar-se a ela, já programada e configurada.

25
A década de 60 foi palco da maior genialidade futurista que o mundo presenciou nas telas da TV: Os Jetsons
que era uma série animada de televisão produzida pela Hanna-Barbera, exibida originalmente entre 1962 e 1963. Tendo
como tema a “Era Espacial”. Os Jetsons eram uma família de 2062 que conviviam com um grande avanço tecnológico.
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Considerações Finais

No mundo em que se vive, sempre será necessário resolver problemas de maneira rápida e prática,
tecnologias que envolvam um relacionamento mais natural com as máquinas são uma tendência para o
futuro, o que demonstra a importância de desenvolver ferramentas pensando no usuário. É, portanto, nesse
contexto, que se descortina um novo sujeito e um novo modo de experimentar, esse movimento produz
uma mudança significativa do ponto de vista subjetivo.
Ao longo desta reflexão levantamos um conjunto de interrogações, buscando nas mudanças em
curso, nos processos de subjetivação e tecnológicas, as respostas. As escolhas teóricas nos levaram a essas
considerações finais que não são um encerramento da discussão sobre o tema proposto. As tecnologias
IoT e chatbots, no cenário atual, não possibilitam relação de diálogo entre seres humanos e máquinas. O
usuário não é, necessariamente, sujeito.
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Resumo:

Os desafios encontrados na atualidade, em especial no que diz respeito à compreensão dos movimentos
totalitários e ideologias políticas do século XX, possibilitam uma gama de abordagens distintas. Neste
trabalho, tendo como referência o pensamento do cientista e filósofo político Eric Voegelin (1901-1985),
pretende-se apresentar sua percepção de que ao se buscar a retirada da religião da cena política, notou-se a
presença de um padrão mítico-religioso permeando as estruturas de determinadas teorias ou movimentos
políticos modernos – em especial o nacional-socialismo –, propiciando que os símbolos de representação
da experiência do ser humano fossem deturpados pelas ideologias. O que se seguiu foi uma manipulação
da realidade para adequá-la à teoria, com o uso de propaganda e mesmo da distorção da linguagem como
instrumentos que serviram à construção do que esse autor denominou uma “segunda realidade”, que trouxe a marca da proibição de questionamento ou dúvida sobre as premissas ideológicas, uma vez que não se
sustentariam com críticas. As acusações a que estão sujeitos aqueles que se posicionam contrários às ideologias, em franco clima de intolerâncias, sejam políticas e/ou religiosas, do ponto de vista voegeliniano,
relacionam-se a uma deformação, na alma desses ideólogos, da realidade e dos símbolos de representação
dessa realidade; estes se encontram vivendo em uma segunda realidade, cuja desordem está instalada em
sua própria consciência. A importância de se olhar, portanto, para esse legado, é para que se possa, em
meio à crise civilizacional atual, encontrar possibilidades de superação dessas distorções da realidade.

Palavras-chave: Ideologias; modernidade; nova realidade; legados; Eric Voegelin.

Introdução

Na atualidade, as intolerâncias, os fanatismos, os desequilíbrios percebidos nas manifestações de grupos
ou mesmo de pessoas isoladas, que soam semelhantes aos movimentos ideológicos do século XX – algo
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que se pensou estar no passado –, fazem com que seja relembrado esse momento histórico com um olhar
atento, em busca de encontrar o que há de novo em tudo isso, ou se será possível uma volta à condição
que gerou o holocausto. Encontrou-se no pensamento de Eric Voegelin, cientista e filósofo político alemão, elementos instigantes para essa reflexão. Adquiriu cidadania americana após refugiar-se nos Estados
Unidos em 1938, por posicionar-se avesso ao regime nascente, quando da anexação da Áustria por Hitler.
Por meio de pesquisa bibliográfica em sua obra, buscou-se compreender de que maneira seu pensamento
pode contribuir às questões das ideologias e totalitarismos26, e neste trabalho, escolheu-se apresentar um
breve resumo das ideias do autor. Ainda pouco conhecido no meio acadêmico brasileiro, possui aproximadamente vinte livros traduzidos para o português, de um total de quarenta e três livros dedicados às ideias
políticas, às ideologias de seu tempo, à questão da ordem e da consciência, bem como às propostas para
enfrentar os desafios deste legado.
Apresentar-se-á, de forma breve, em um primeiro momento, um relato de sua percepção das ideologias
modernas como uma construção de uma segunda realidade. Em um segundo momento, um condensado
de algumas de suas principais ideias, e em um terceiro momento, sua proposta de resolução dos conflitos.
Espera-se, ao abordar o pensamento de Voegelin, trazer novos elementos para o estudo da crise civilizacional atual e as possibilidades que oferece para a superação das distorções percebidas na modernidade.

Construção de Uma Segunda Realidade

Voegelin (2008) se refere à construção de uma segunda realidade, que surge quando, por um ato de imaginação, sobrepõe-se o mundo criado sobre o mundo da realidade.
		Segundo Voegelin (2008), as ideologias do século XX criaram o que ele denomina uma segunda
realidade, a partir da deturpação dos símbolos de representação da experiência humana. A manipulação da
realidade é feita para adequá-la à teoria, como por exemplo, a figura mítica do “Salvador”, do “Grande Líder” que leva o povo à Terra Prometida, tendo sido percebida na figura do Führer (Líder, guia); ao mesmo
tempo em que se tomou a ideia do “Inimigo”, e dos “Impuros” para dar fundamento à prática de eugenia.
		Voegelin percebe a natureza humana como Imago Dei, ou seja, ele enfatiza a participação do ser
humano no divino. No entanto, por concupiscência, o ser humano cria uma fantasia de uma segunda realidade, que tome o lugar da realidade não desejada, e tenta “transformar-se da imago Dei em imago hominis” (VOEGELIN, 2008, p. 340). A desdivinização do ser humano acarreta também sua desumanização,
como percebidas nas práticas e políticas dos movimentos de massa e ideologias do nacional-socialismo,
fascismo, leninismo, com a negação dos direitos de grupos por raça, classe social, e também por seu direito à vida.
Ao se buscar a retirada da religião da cena política, notou-se a presença de um padrão mítico-religioso permeando as estruturas de determinadas teorias ou movimentos políticos modernos – em especial
o nacional-socialismo, ao qual se referiu como religiões políticas.

26
A pesquisa culminou na dissertação de mestrado em Ciências da Religião – PUC Minas, de título Gnosticismo
e modernidade no pensamento de Eric Voegelin (1901-1985) (PIMENTA, 2018), da qual este texto é parte. O presente
trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES)
– código de financiamento 001.
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As Religiões Políticas ou Substitutos da Religião

Para Voegelin, surgiram, portanto, substitutos da religião ou “religiões de substituição” (Ersatz
Religion) (VOEGELIN, 2000, p. 295), ou seja, as ideologias.
Voegelin (2002) introduziu o termo em seu livro As Religiões Políticas, de abril de 1938, como um de seus
elementos iniciais da pesquisa sobre os movimentos políticos do século XX.
Conforme seu relato, por ocasião da ascensão do nacional-socialismo,

[...] ainda não existia um aparato intelectual para tratar de fenômenos intelectuais tão complexos –
a deformação, a perversão, o charlatanismo e a vulgarização. Era preciso proceder a estudos para
criá-lo. A esse contexto pertencem os estudos que publiquei sob o título Die politischen Religionen
em 1938. (VOEGELIN, 2015, p. 86).

A questão a impulsionar as pesquisas de Voegelin (2015) a respeito do nacional-socialismo inicialmente, e que se estendeu ao fascismo, marxismo, e outras ideologias modernas, foi sua busca por examinar
em profundidade a estrutura da realidade na qual essas ideologias se firmaram. Para tanto, a base de sua
reflexão sobre as questões políticas centrou-se na procura, além de fatos históricos e filosóficos, pelos
símbolos políticos que se formaram na experiência do ser com a realidade.
Voegelin (2002) percebeu que para a compreensão dos movimentos políticos modernos, os grandes pensadores do Ocidente haviam relacionado política e religião, referindo-se aos filósofos desde a Antiguidade, iniciando-se em Platão e Aristóteles. Revelou que seguiu autores que interpretavam os movimentos ideológicos como religiões, como o filósofo francês Louis Rougier (1889-1982) em Les mystiques
politiques contemporaines (As místicas políticas contemporâneas) - (Paris, 1935), e do belga Étienne de
Greeff (1898-1961), em Le Drame humain et la Psichologie des “mystiques” humaines (O drama humano
e a psicologia dos “místicos” humanos) - (1937) (VOEGELIN, 1982, p. 15, nota 8; 2002, p. 87).
		Segundo Caldeira27 (2016), a obra L’histoire du communisme (1848), de Alfred Sudre, se constituiu como uma das primeiras a traçar a relação entre doutrinas políticas e religiosas. Aponta outras obras
em que os conceitos de política e religião se equivalem:

A ideia de que “socialismo = religião” foi recorrente entre sociólogos alemães e franceses. Monnier,
por exemplo, na obra Le paradis socialiste et le ciel, de 1907, afirma: “O socialismo é uma religião.
É aí que se encontra sua grandeza e seu poder de atração sobre as massas. É também sua fraqueza”
(MONNIER apud ANGENOT, 2004, p. 9). O psicólogo Gustav Le Bon, estudioso da psicologia
das multidões, nome de um de seus mais famosos livros, afirmava em seu Psychologie du socialisme, de 1898, que a qualificação de “religioso” ao socialismo amparava-se no fato da “inutilidade
de toda discussão com os defensores do novo dogma” (LE BON apud ANGENOT, 2004, p. 10).
[...]. Uma publicação que também já faz referência à realidade, no alvorecer da I Grande Guerra,
que será descrita posteriormente pelo conceito de religião política é Les religions laïques: un ro27
Prof. Dr. Rodrigo Coppe Caldeira, Doutor em Ciências da Religião, Professor do Programa de Pós-graduação
em Ciências da Religião da PUC Minas e orientador da dissertação desta autora.
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mantisme religieuse, escrito por Dom Besse, publicado em 1913. Em 1932, Franz Werfel, romancista austríaco, em uma de suas palestras proferidas naquele ano, interpretava a realidade política
da juventude alemã da seguinte forma: “A juventude se afasta do ego desamparado. Comunismo e
nacional-socialismo são ambos níveis primitivos para transcender o ego. Eles são ersatz religions
(de substituição), ou se você quiser, ersatz (substitutos) da religião. (WERFEL apud MAIER, 1997,
p. 277)”. (CALDEIRA, 2016, p. 899).

		
Mesmo não sendo o primeiro autor a introduzir o termo religiões políticas, Voegelin tomou para si a tarefa
de apontar uma perspectiva religiosa nas ideologias políticas do seu tempo. Seu importante livro Die politischen Religionen (As Religiões Políticas, 2002) de 193828, foi precursor dos estudos mais profundos que
se seguiram. Por causa de suas obras, que constituíram sua expressão crítica e contrária ao regime nazista
no exato momento em que este estava se instalando, Voegelin tornou-se alvo político e precisou fugir para
a Suíça, quando da anexação da Áustria à Alemanha – o Anschluss, que a tornou uma província do Terceiro Reich. Dalí conseguiu se fixar nos Estados Unidos, tendo escrito a maioria de suas outras obras, das
quais aqui se apresentam algumas ideias, consideradas principais.

Algumas Ideias de Voegelin

Procede-se a uma tentativa de resumo das proposições de Voegelin, que, no entanto, aqui não se
esgotam, uma vez que sua obra é extensa:
a)

Percepção de que a transcendência faz parte da experiência integral do ser humano;

b)
Apesar de toda a tentativa de desconsiderar ou retirar a religião da esfera social e política,
preconizada por diversos teóricos, nota-se a presença de um padrão mítico-religioso nas estruturas
de determinadas teorias ou movimentos políticos;
c)
Os símbolos de representação da experiência do ser humano foram deturpados pelas
ideologias;
d)

A manipulação da realidade é feita para adequá-la à teoria;

e)
O uso de propaganda e distorção da linguagem servem a interesses específicos de criação
de uma nova realidade, nas ideologias;
f)
Consequentemente, cria-se uma segunda realidade, que se sobrepõe à primeira realidade,
para dar sentido e corpo à concupiscência de uma ação imanente;
g)
“A atitude de proibir qualquer dúvida sobre as premissas – o que levaria à imediata implosão
do sistema – é muito comum entre ideólogos numa discussão” (VOEGELIN, 2015, p. 145);
28
Os livros Rasse und Staat (Raça e Estado) e Die Rassenideee in der Geistesgeschichte (A História da Ideia de Raça),
ambos de 1933, foram destruídos pelos nazistas. O outro, The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian
State (O Estado Autoritário), de 1936, teve o mesmo fim. Esses livros fazem parte, hoje, de suas obras completas, ainda
não estando totalmente traduzidos para o português. Para a lista completa de suas obras, acessar Eric Voegelin Institute
(2019). O livro Die politischen Religionen (As religiões políticas), de 1938, foi confiscado, e reeditado um ano depois em
Estocolmo. Para essa e outras obras traduzidas, ver as Referências ao final do trabalho, bem como as Edições Loyola e
Editora É Realizações.
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h)
Constitui-se um fenômeno de desilusão decorrente dessa não-realidade, ou segunda
realidade: sem a experiência da transcendência, fica-se à mercê do vazio;
i)
Com a retirada da religião, o vazio acaba por ser preenchido com os símbolos da segunda
realidade;
j)
Cria-se uma doença do espírito, ou pneumopatologia, que se faz cada vez mais perceptível,
em decorrência desse distanciamento ou unilateralidade entre a razão e o espírito, promovendo a
perda da realidade;
k)

Com a desdivinização do mundo, o ser humano torna-se desumanizado;

l)
A tentativa de criar um “homo novus”, o “novo Homem”, que seja o regente dessa nova
realidade, acaba por criar Líderes pneumopatológicos;
m)
“Os fenômenos de poder, conflito, instinto, classe, nação e raça do mundo imanente
foram carregados com o sentido de realidade não existentes e, portanto, tornaram-se máscaras da
transcendência.” (VOEGELIN, 2008, p. 341);
n)
A revolta ideológica, que inspira revoluções, assemelha-se a uma revolta metafísica da
criatura contra o Criador, em uma tentativa arrogante – a revolta egofânica – de assumir o poder,
ansiando por vingança – vide mito de Prometeu;
o)
Como já visto desde a filosofia clássica, na alma ou psique estão os fundamentos para a
ordem;
p)
A reflexão e anamnese (ou rememoração) são caminhos para o resgate da realidade,
favorecendo a remoção de obstáculos à verdade, diferenciando os símbolos originários dos
falsamente criados;
q)
A consciência, sede da ordem ou desordem do ser, se reflete na sociedade. Compreender a
ordem ou desordem, política e religiosa, passa necessariamente pela iluminação da consciência.
		No entanto, ainda se somam a isso algumas atividades dos movimentos ideológicos, como a proibição de perguntar.

Da Proibição de Perguntar

Voegelin (2009, p. 384-386) se referiu às técnicas usadas pelas ideologias e totalitarismos para evitar a
discussão racional, que podem apresentar algumas variações; contudo, as características seguintes estão
presentes:

a) Utilizar o princípio de “gastar o tempo”: fala-se de muita coisa irrelevante para desviar o
foco da questão e confundir o oponente, utilizando-se até mesmo de “truques sofistas”. Esse
recurso já foi muito combatido por Platão;
b) Se apoiar em uma “psicologia clandestina”: o interlocutor se utiliza de “motivos psicológicos”
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que supostamente estariam por trás dos argumentos do oponente, para desqualificá-lo ou
desacreditá-lo. Essa técnica de ataque pessoal se tornou um princípio de “discussão política
num grau tão completo, no campo da ciência política” (VOEGELIN, 2009, p. 385), que passou
a ser até mesmo exageradamente atribuída a tudo. Voegelin tece críticas às influências desse
tipo, que exerceram e ainda exercem efeito na sociedade, em contraponto a argumentos mais
bem fundados na realidade:

[...] essa psicologia clandestina se tornou um jogo de sociedade entre as mediocridades de todo o
mundo ocidental (e entre elas muitas grandes figuras de nossa época têm de ser incluídas), de tal
modo que seu uso por um indivíduo não indica necessariamente mais do que um padrão geral de
pobreza intelectual. (VOEGELIN, 2009, p. 385).

c) Relacionado ao tópico anterior, fazer uma “classificação” dos argumentos do oponente
como pertencente a uma categoria ou “posição definida”, como de “natureza política, religiosa
ou teorética”, tornando-os refratários à argumentação. É uma classificação reducionista, que
fecha a discussão (VOEGELIN, 2009, p. 386);
d) Utilização de “evasão por meio de dogmatismo sistemático”: considerar como não
científicos (doxa) os valores e julgamentos de valor do oponente. Ao mesmo tempo, os valores
do debatedor são premissas que não devem ser questionadas;
e) Aplicação do método neopositivista das ciências sociais – considerar que os fenômenos da
esfera do espírito, da episteme, estão fora do campo de observação, por não serem pertinentes
para o uso do método das ciências naturais.

		Ao perceber que utilizar desses artifícios tem por finalidade evitar ou desconsiderar a realidade,
aponta as consequências:

1. trouxe a marca da proibição de questionamento ou dúvida sobre as premissas ideológicas, uma vez
que não se sustentariam com críticas;
2. as acusações a que estão sujeitos aqueles que se posicionam contrários às ideologias, em franco
clima de intolerâncias, sejam políticas e/ou religiosas, do ponto de vista voegeliniano, relacionamse a uma deformação, na alma desses ideólogos, da realidade e dos símbolos de representação
dessa realidade;
3. esses ideólogos se encontram vivendo em uma segunda realidade, cuja desordem está instalada em
sua própria consciência, gerando uma doença do espírito.
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Pneumopatologia ou Doença do Espírito

		Voegelin (2008) percebeu que aspectos simbólicos e transcendentes exerceram influência nas atitudes e manifestações de massa, nas ideologias e movimentos totalitários. Propôs ser o “fechamento da
alma” à transcendência ou mesmo “a falta da experiência da transcendência, que leva à desumanização”,
promovendo as distorções da realidade, em contraponto a uma “abertura da alma” ao transcendente:

1. O fechamento da alma ao fundamento divino do ser é constitutivo dos totalitarismos: “A realidade
da razão e do espírito, que se revela nas experiências noética e pneumática, desaparece, e em seu
lugar a ênfase é transferida para a experiência do mundo das coisas na existência espaço-temporal.”
(VOEGELIN, 2008, p. 339);
2. A tentativa de imanentização favorece a ideia de uma “humanidade pneumopatológica”, de uma
doença do espírito, que ocorre com a mudança da ênfase no mundo. Em contraponto, toma o
conceito de spoudaios – o “homem maduro”, de Aristóteles –, para dizer do ser humano “completo,
que está no mais alto grau permeável ao movimento cósmico-divino do ser e que, em virtude dessa
qualidade, é um criador de ética, transmitindo para a sociedade o conhecimento acerca do que é
justo por natureza.” (VOEGELIN, 2009, p. 209);
3. Nesse sentido, portanto, mesmo uma pessoa não religiosa pode ter essa abertura da alma ao
transcendente.

		Voegelin (2009) propõe caminhos que são válidos para a atualidade: “Uma teoria política teria de
tratar do problema da ordem de toda a existência do homem.” (VOEGELIN, 2009, p. 496), e essa teoria
seria uma filosofia política atrelada à filosofia da consciência.

Filosofia da Consciência

Para Voegelin, não se combate uma ideologia com outra ideologia: “[...] a resposta correta ao
revolucionário e ao radical, diz Voegelin, não é a doutrina correta, mas a alma corretamente ordenada.”
(FEDERICI, 2011, p. 157, ênfase nossa). Com as ideologias, cai-se no mesmo erro, que é a questão da
perversão dos símbolos originais na alma.
Voegelin percebeu que o termo religião poderia não ser suficientemente claro, e que a questão
maior eram as experiências engendradoras dos símbolos. Daí sua guinada teórica para a questão de uma
filosofia da consciência, que possibilitaria compreender os movimentos políticos, ao invés de uma filosofia
política.
Volta-se à grande preocupação do autor de que as experiências de atrocidades vividas em nome de
ideologias fossem compreendidas, para que não se repetissem. Diante de movimentos de desordem que
perpetuam a doença do espírito, para Voegelin há que se posicionar em bases filosóficas anteriores à essa
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deformação.
Desse modo, Voegelin considera “obrigação do homem compreender sua condição”, sendo que
“[...] parte dessa condição é a ordem social em que ele vive; e essa ordem tornou-se hoje mundial. Essa
ordem mundial, além disso, não é recente nem simples, mas contém como forças socialmente eficazes os
sedimentos da luta milenar pela verdade da ordem.” (VOEGELIN, 2014, p. 31, ênfase nossa).
A crítica de Voegelin se estende à insistência de correntes de pensamentos do mundo moderno em
quererem se utilizar do conceito de ciência, bem como de sua metodologia, para analisar de modo indiscriminado todas as áreas da existência, não respeitando a natureza humana e sua relação com sua alma, ou
mesmo deturpando sua experiência da realidade e da transcendência. Isso possibilitou a compreensão de
que a crise que se manifesta na sociedade irá gerar novos símbolos – na verdade, novos apenas nas suas
roupagens.
Voltando-se para a atualidade, diante dos movimentos de intolerâncias político-religiosas, a obra voegeliniana contribui com elementos marcantes que podem ser de auxílio para a compreensão das sociedades
hodiernas, denunciando aspectos até mesmo conhecidos, mas ainda relegados à menor importância.
		Lembrando-se que as pesquisas de Voegelin se encerraram apenas às vésperas de sua morte, em
1985, vê-se que sua preocupação com a desordem política e social perpassou toda sua obra ao longo de
décadas, deixando um legado para os novos pesquisadores que se interessam por uma percepção mais
ampla entre filosofia, transcendência, ciência e política.
Voegelin (2009, p. 43-44) refere-se à necessidade de se fazer uma anamnese29, uma rememoração no
sentido platônico, diante da desordem do mundo, uma vez que essas questões surgem nos embates da
consciência com as experiências no mundo: “Os problemas de ordem humana na sociedade e na história
se originam na ordem da consciência”. A anamnese seria essa capacidade reflexiva do ser humano de
voltar-se para si, perceber a divisão interior e retomar o caminho original, como Voegelin (2009) propôs:
reavendo a conexão com a verdade do Ser. Sem interferências ideológicas ou dogmáticas. Então, a filosofia da consciência surge para Voegelin como “a peça central de uma filosofia da política”, não mais uma
filosofia linear da história. Sua preocupação é “livrar-nos de uma pilha de dogmas – teológicos, metafísicos, e ideológicos – e resgatar as experiências originais da tensão do ser em direção ao fundamento divino
de sua existência”. Isso fez sua ênfase se voltar para a filosofia da consciência, que teria como obstáculo
uma “literalização de símbolos que se originam na experiência do Ser” (WALSH, In: VOEGELIN, 2009,
p. 23), ou seja, a tentativa de reduzir o símbolo a algo conhecido.
Em se pensando nas possibilidades futuras ou desdobramentos desse trabalho, apesar de aparentarem transitar em universos distintos, acaba-se por notar que a Filosofia política de Voegelin e a Psicologia Analítica
de Jung podem ter intercâmbios significativos, favorecendo novas pesquisas.

Conclusão

Categórico ao apontar para a necessidade de uma nova abordagem para a ciência social e política, Voegelin evidenciou uma estrutura religiosa nos movimentos modernos, ditos seculares. Para Voegelin, os símbolos que se formam na experiência do mundo são a base da criação dos sistemas propostos. No lugar do
29

Vide seu livro Anamnese: da teoria da História e da política (VOEGELIN, 2009).
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sacerdote, o líder; no lugar dos fiéis, a massa. Então, viu-se que não seriam realmente novos símbolos, mas
os mesmos símbolos que se revestem de uma nova roupagem. A deformação desses símbolos promoveu
uma doença do espírito, ou doença pneumopatológica, que para uma cura, necessita da restauração de seu
sentido original.
Voegelin considerou as ideologias modernas, por sua característica de deformação da experiência da realidade, como uma segunda realidade. A busca pela percepção da ordem na consciência individual se torna
possível com a ajuda da volta à filosofia clássica, para restaurar a ordem do ser, que principia na psique
individual, e tem no filósofo um olhar desperto para as experiências globais do ser. O proceder a uma
anamnese tem como um dos objetivos não repetir o padrão de atrocidades cometidas contra a humanidade.
A filosofia da consciência surge para Voegelin, portanto, como essencial em uma filosofia da política.
Os estudos das ideias de Voegelin podem contribuir para novas pesquisas sobre os totalitarismos, fanatismos, e sistemas ideológicos, em busca de encontrar caminhos para superação das distorções da realidade,
que se constituem como um dos legados da modernidade.
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Eixo Temático:
2. Política, informação e tecnologias.

Resumo:

Contemporaneamente, pensar em juventude, infração, tráfico de drogas e dispositivos tecnológicos implica analisar as diversidades e multiplicidades de elementos que compõem uma interconexão ilimitada,
assim como examinar processos, movimentos e (des)continuidades, que leva a possibilidades de acompanhamento de complexas produções em redes que produzem subjetividades. Nesse contexto, o objetivo
desta reflexão é evidenciar a existência de atores que transitam operando afetações junto dos adolescentes
em conflito com a lei, por meio das redes de comunicação, possibilitando a operação de estratégias de
marketing e de distribuição de drogas, bem como operando expectativas financeiras, de autonomia, em
rotas entendidas como “fora da lei”, a exemplo do tráfico. Analisamos que drogas apresentam-se como
atores da rede de vínculos dos adolescentes em cumprimento de medida de meio aberto; e também como
atores que apresentam-se como redes em expansão por meio de dispositivos tecnológicos da venda, da
compra, do consumo que vinculam adolescentes ao tráfico. As NTICs estabelecem uma rede de circulação
de informações que acaba por fortalecer uma comunicação entre sujeitos de diversas localidades e são
objetos de vigilância da força policial, tanto quanto podem vigiar a força policial, produzindo modos de
subjetivação outros.

Palavras-chave: Subjetividades; Infração; NTICs; Tráfico de drogas.
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Introdução

Câmeras de segurança, drones, plataformas de mídias sociais, aplicativos, geolocalização, reconhecimento facial, biometria, bafômetro, testes de drogas, algoritmos, robôs, etc; nunca mais a cultura poderia ser a mesma depois do advento de tantas possibilidades de controle, vigilância e também de facilitação de rotas de encontros entre quem quer algo e quem pode ofertar, e de que forma. Falar em cibercultura
parece ultrapassado visto que toda a cultura é absolutamente ciber.
Redes estão estabelecidas e novas redes somam-se a estas, complexificando-as, e tornando o trabalho científico um eterno movimento de compreensão de tantos pormenores. São tantas subjetividades
em potenciais produções a cada encontro das linhas da rede, que cada nuance precisa ser levada em consideração para produzir frações analíticas, que têm força ao se somarem no campo científico. As redes, que
formadas por pessoas, embaladas por algoritmos, afetam outras pessoas, que produzem outras afetações
para outras pessoas e ou objetos, em escalas imensuráveis e sucessivas.
A expansão das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC’s) – ainda que a qualidade de “novas” estejam datadas, e representem apenas provavelmente as mudanças nesta década – proporcionou uma aproximação entre pessoas e mercadorias, intensificando relações em âmbito mundial e
também influenciando nos modos de vida regionalizados.
Tramadas em rede, tais relações ditas contemporâneas demandam uma maneira de pensar também em rede para que se possa compreender múltiplos fatores que nela estão imbricados (PARENTE,
2013). Este estudo se propõe a discorrer sobre subjetividades, infração, tráfico de drogas e NTIC’s como
um emaranhado que produzem lugares e sujeitos – utilizando-se como ferramenta de análise a noção de
rede proposta pela Teoria-Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour (2006).
O estudo, vale destacar, é resultado de um processo reflexivo baseado em uma pesquisa desenvolvida com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de meio aberto cuja dissertação é
da autora30 deste trabalho. Na época, devido à possibilidade de acompanhamento dos sujeitos de pesquisa
e por já conhecer minimamente alguns contextos, a cartografia se apresentou como um método de pesquisa coerente e potencializador. Refere-se a um método de pesquisa-intervenção que tem como objetivo o
estudo das subjetividades, vivenciando e acompanhando os processos de produção dessas, o que permite
olhar para as singularidades e outros movimentos que são de padronização de modos de vida, a fim de
potencializar saberes localizados em uma relação mais próxima, e evitar uma relação binária pesquisadorpesquisado, bem como a ideia de uma neutralidade na produção de informações – premissas de uma ciência dita moderna.
A produção da investigação se deu com os sujeitos. Perguntar, ouvir, possibilitar que as informações fossem ali construídas coletivamente, no intento de viabilizar o protagonismo dos atores e provocar
reflexões coletivas, foi gradualmente compondo o processo entendido como pesquisa-intervenção, conforme sugestionam Kastrup e Passos (2013).
30
A dissertação intitulada “Adolescência e ato infracional: cartografia de processos de subjetivação de adolescentes em Medida de Liberdade Assistida” e apresentada ao Programa de Pós-graduação em Políticas Sociais e Dinâmicas
Regionais da Universidade Comunitária da Região de Chapecó foi decorrente de uma pesquisa realizada em um Serviço
de média complexidade do Sistema Único de Assistência Social (vide Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
(BRASIL, 2009), o qual era espaço de trabalho de um dos autores em uma cidade do sul do Brasil, cujo nome foi suprimido por questões éticas.
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Ainda, a TAR também forneceu elementos importantes para uma compreensão e descrição ampliada dos atores, do movimento, do fluxo daquela rede que estava sendo tecida. Latour (2006) afirma que
essa descrição permite uma tradução do que ocorre produzindo possíveis transformações na rede.
Na pesquisa foram realizadas entrevistas com algumas trabalhadoras da Política de Assistência
Social, adolescentes e familiares atendidos pelo Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade
(PSC); bem como observações participantes na comunidade, em visitas domiciliares e em encontros grupais no Serviço que, por meio do registro em diário de campo, também possibilitou cartografar a realidade
experienciada, perceber a polifonia imbricada, fazer análise de implicação, produzindo novas conexões.
À luz da Esquizoanálise foi realizada a análise das informações, uma vez que tal abordagem
considera a criação, a potência das relações, dos devires, os modos inventivos e infinitos de compor a
existência e afirmando uma vida mais pulsante e vibrátil, conforme descrevem Peres, Borsonello e Peres
(2000).
Compreendendo que o conhecimento é parcial, processual e provisório, a própria construção desse
presente estudo perpassou novos olhares. Após o término da referida pesquisa, novas leituras e, dinamicamente, outros questionamentos, pessoas e objetos se entrelaçaram. Parte significativa de um aprofundamento de tais pensamentos foi publicada no capítulo “Políticas e olhares de exclusão ou de revanche?
Notas sobre adolescentes em situação de ato infracional como sujeitos de direitos no Brasil” (DAMEDA
et al, 2018), em que percebíamos a diferença de olhares estabelecidos para com adolescentes em situação
de ato infracional como constituintes de determinados elementos que reforçavam estereótipos, ou, por
outro lado, que propunham uma revanche contra visões limitantes, tensionando modificações culturais na
observação dos fenômenos.
O que liga todo nosso pensamento acerca de adolescência, juventude, infrações e redes, é propriamente o fato de serem questões que compõem nossas dinâmicas culturais no contemporâneo. A autora no
doutorado em Psicologia participa do grupo de pesquisa “Cultura contemporânea: subjetividade, conhecimento e tecnologia”; ao passo que o autor no doutorado em Estudos de Cultura Contemporânea tem sua
tese posicionada na linha de pesquisa “Comunicação e mediações culturais”. Este é um estudo ensaístico,
potencializado pela pesquisa de mestrado de Dameda (2017), e por aprofundamentos conceituais que vem
se desdobrando em pensamentos que visam compreender cada vez mais nossas dinâmicas culturais.
Aqui nos propomos pensar de que forma as tecnologias comunicacionais como atores não humanos
têm servido como modo de produção de encontros para tráfico de drogas, e como isso impacta na realização da leitura social deste fenômeno, especialmente com relação a adolescentes quando envolvidos nestas
redes.

Dispositivos tecnológicos, juventudes e infrações

As chamadas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) surgidas principalmente
a partir dos anos 1990 são atores que tecem vinculações no processo de fabricação de mundos e de subjetividades. Podem ser considerados dispositivos e métodos que prenunciam maior cobertura, agilidade,
praticidade e economia tais como a internet, os smartphones e aplicativos, a TV por assinatura, as câmeras
de videomonitoramento, as redes sociais e entre outros artefatos utilizados cada vez mais como uma “ne-
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cessidade” de uso constante e diário. (SOUZA; ZANETTI, 2013).
Latour (2012) descreve que esses materiais, não humanos, precisam ser considerados atores pois
produzem transformações; “é uma forma de sugerir que a sociedade, as organizações, os agentes, e as máquinas, são todos efeitos gerados em redes de certos padrões de diversos materiais, não apenas humanos.”
(LAW, 1992, p. 2).
Utilizando-se dos pressupostos da TAR, entende-se que uma rede é composta por um conjunto de
fenômenos heterogêneos que estão em interação e formam conexões: atores humanos e não humanos vinculados, engendrando um jogo de forças que produz, estabiliza e desestabiliza configurações e situações,
provocando movimentos e efeitos no mundo (LATOUR, 2006, 2012).
A noção de rede adotada, tem base no rizoma31 proposto por Deleuze e Guattari (1995) entendida
como linhas que se expandem à medida que se (re)conectam com contextos, discursos, pessoas, materiais
e outros elementos heterogêneos, movendo-se na construção de novas articulações. Os atores que se conectam nessa rede, são agentes transformadores que produzem algum efeito nela, isto é, engendram e são
engendrados concomitante e formam conexões sem limites externos e dando a rede um caráter temporário.
As máquinas e outros materiais são, portanto, atores e não meras projeções simbólicas ou ainda instrumentos a serviço da sociedade, pois produzem transformações na rede, ultrapassando o âmbito
técnico-instrumental e configurando processos sócio-técnicos. (PEDRO, 2010). Não comportando uma
natureza boa ou má ou mesmo submetida à vontade humana, os efeitos das NTIC’s s são determinados
pelas conexões que estabelecem, pelas práticas nas quais se encontram vinculados - são agentes/actantes
capazes de produzir transformações.
A partir do entendimento de redes sociotécnicas que compreende uma composição híbrida “não
apenas por pessoas, mas também por máquinas, animais, textos, dinheiro, arquiteturas – enfim quaisquer
materiais.” (LAW, 1992, p. 3), tem-se noções de produção de mundos e subjetividades múltiplas, produzidas pelas redes em que se conectam e são conectados. Nesse sentido, Coimbra e Nascimento (2015)
apontam a necessidade de subverter uma noção de juventude ou adolescência como uma fase fixa do
desenvolvimento e essencialmente violenta e ou transgressora e é preciso pensar na existência de “adolescências” ou “juventudes” também num sentido pluralizado, considerando as agregações, as singularidades
dos jovens, dos grupos que se performam, as culturas diversificadas.
Oliveira e Almeida (2014) apontam para o papel privilegiado das tecnologias digitais na vida dos
jovens, destacando que as redes sociais têm se apresentado como espaço de reivindicação, desabafo, informação, autonomia e de afirmação da juventude no cotidiano. Vale atentar que esta aparentemente continua
mantendo a tendência neste final de década.
No entanto, quando se fala em uma juventude empobrecida é preciso pensar nos diferentes elementos que envolvem seu processo de composição: as vulnerabilidades circundantes, desdobrada em dificuldades de acesso aos bens de consumo e à políticas públicas, o que inclui a pouca possibilidade de
integração no mundo do trabalho, dificuldade de acesso e/ou permanência no contexto escolar, consumo e
tráfico de drogas e a atos infracionais e que podem os vincular a situações violentas, por exemplo (PAIVA;
OLIVEIRA, 2015). Trata-se de uma rede que “faz-fazer”, descreve Latour (2015).
31
O termo rizoma advém na botânica como representação de extensões subterrâneas de alguns caules ou brotos
que podem ramificar-se em qualquer ponto, não possuindo uma raiz que sirva de pivô para novas construções, mas de
linhas que se se rompem, interconectam e se multiplicam com outras. Em analogia, Deleuze e Guattari (1995) utilizam
para referir-se a um sistema aberto no qual não há a ideia de uma essência, mas múltiplos pontos de entrada e saída que
crescem horizontalmente, sem uma direção clara e definida.
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As drogas, nesse ponto de vista, também podem ser consideradas um ator não humano na rede dos
adolescentes em questão, pois mudam o curso da rede e produzem outras conexões. O uso, o comércio
proibido e outras ilegalidades decorrentes e associadas, precisam ser compreendidos não como uma relação de causa e efeito, mas como as redes que se estabelecem com conexões emaranhadas que possibilitam
a emergência daquilo que pode ser considerado um crime -

a venda, a compra e o consumo de drogas implicam condições objetivas e subjetivas de vida
dos sujeitos envolvidos, o território onde circulam, os vínculos afetivos e sociais estabelecidos,
a situação econômica vivida, os sentidos atribuídos por eles a essas práticas, entre outros fatores.
(DAMEDA; BONAMIGO, 2018, p. 6).

A partir da TAR pode-se perceber que os atores produzem efeitos na rede, assim como a rede
produz nos atores e, por isso que em um território de vulnerabilidade econômica, com presença da droga,
de armas e de humanos que se submetem a certas normas desse comércio ilegal, ou mesmo a carência de
políticas públicas efetivas pode denotar uma facilidade de construir uma rede de tráfico – esse se funda
num plano coletivo – de uma rede de redes.
Ainda, devido a proibição da comercialização e do consumo cria-se uma produção de ilicitudes e
por consequência de infrações. O art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal cometida por um adolescente
e que, em geral, culminará em uma medida socioeducativa a ser cumprida.
As NTICs estabelecem uma rede de circulação de informações que acaba por fortalecer uma
comunicação entre sujeitos de diversas localidades, produzem informações e/ou controle, inclusive de
vigilância da força policial e pode, juntamente a outros atores, estruturar e manter uma de rede em expansão. Por outro lado, também pode financiar ao sujeito o acesso aos dispositivos tecnológicos, por exemplo.
Plataformas de mídias sociais como o WhatsApp têm sido utilizadas como instrumento de comunicação entre traficantes e clientes. A destacada plataforma de mídia social acaba concentrando a centralidade de uma rede de tráfico de pequeno porte comercial (ao menos identificado pela pesquisadora e
pesquisador). Em função da criptografia de ponta-a-ponta oferecida pelo referido aplicativo, é possível à
rede de tráfico distribuir menus de drogas com promoções personalizadas aos clientes, ou ainda disparos
em grupos ou listas de contatos.
Mesmo outras plataformas de mídias sociais em que seja possível a comercialização de drogas
podem levar o momento da negociação do tráfico ao WhatsApp. Uma reportagem do portal UOL (2017)
intitulada “Traficantes usam aplicativos de paquera para vender drogas” diz que tem se tornado comum
nestes últimos anos perfis exclusivos para venda de drogas em plataformas como Grindr, Hornet, Tinder,
Happn, e OkCupid. No entanto, usuários entrevistados pela reportagem destacam que apesar de o primeiro contato se dar nesses ambientes, em geral o momento de negociação acontecerá no WhatsApp, para
garantir proteção de dados.
O “delivery”, serviço de entrega, não necessariamente será feito por traficantes adultos que comandam a distribuição de menus em plataformas de mídias sociais. Muitas vezes é nesse momento do
tráfico que adolescentes serão cooptados. No momento de risco, em que não há preservação de dados e de
identidade, é que corpos adolescentes podem aparecer, vulnerabilizados para as outras formas de vigilân-
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cia – que fazem-nos ser pegos pela força policial e enquadrados em ato infracional pela Justiça, tal qual
demonstra o campo de pesquisa de Dameda (2017). A rede de tráfico, nesse sentido, engloba uma engenharia de fidelização de clientes, produção e distribuição de marketing das drogas, elaboração de roteiros
e uso de corpos para entrega em domicílio, especialmente corpos adolescentes.
Schabbach (2011) ao falar sobre o crime organizado, descreve sobre grupos que se especializam
em alguns tipos de atividades, se utilizam das armas, das violências, das tecnologias e da precocidade dos
membros para a sua expansão, alterando a realidade das localidades onde se estabelecem, em uma análise
do início desta década. As tecnologias podem garantir, porém, um afastamento deste conceito de crime
organizado protagonizado por armas e violência, utilizando estratégias efetivas de aproximação entre
vendedores e consumidores em territórios legítimos de habitação deste século, como as plataformas de
mídias sociais, o que de certa forma descentraliza pontos de tráfico radicalmente conhecidos pela vigilância policial, e revela uma realidade há muito negligenciada, ou, antes, invisibilizada pelos discursos de
segurança pública: as drogas estão em todos os lugares, não em espaços específicos e determinados por
uma geografia e por um estereótipo, mas em todos os lugares, agora conectados pelas nuances das redes,
produzindo formas outras de subjetivação, de relacionamento com o mundo.

Algumas considerações

Contemporaneamente, pensar em juventudes, infração, tráfico de drogas e dispositivos tecnológicos implica analisar as diversidades e multiplicidades de elementos que os compõem na interconexão,
assim como examinar processos, movimentos e (des)continuidades, o que leva a acompanhar as complexas produções em redes. Denota-se assim a necessidade de tangenciar a tradicional e redutora relação causa-efeito e considerar tais elos como produzidos e produtores de sujeitos, objetos e modos de existência.
Para tanto, a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas precisa ser concebida a partir
da vinculação de redes de entidades e eventos para a sua ocorrência – nesse emaranhado de agenciamentos, emerge o dito adolescente em situação de ato infracional e a sua relação com as tecnologias. Em vista
disso, as NTICs não podem ser entendidas dicotomicamente como boas ou más, elas se potencializam a
partir das forças dos agenciamentos e, “nós, sujeitos deste mundo contemporâneo, não saímos incólumes
deste processo, ao contrário, somos subjetivados nele e com ele.” (PEDRO et al., 2014, p. 70-71).
Alves e Mancebo (2006) sustentam que intenso desenvolvimento das tecnologias da informação
nesse cenário gera um mundo sem limites “fronteiriços”, dissemina uma cultura digitalizada que incide
em configurações inéditas das relações do sujeito com o seu entorno isto é, “produzindo processos de subjetivação subsidiados pela lógica digital” (p. 45).
Leis e suas transgressões, drogas, juventudes, políticas públicas, celulares, aplicativos de mensagem instantânea, câmeras de vigilância, etc., apresentam como atores da rede de vínculos dos adolescentes e estes como atores de outras redes em que se conectam. Pressupõe-se uma construção coletiva ou
associações entre uma infinidade de possibilidades e afetações junto dos adolescentes em situação de ato
infracional que, por meio das redes de comunicação, vão operando expectativas financeiras, de autonomia
e em rotas entendidas como “fora da lei”, a exemplo do tráfico. (DAMEDA, BONAMIGO, 2018).
À guisa de conclusão, não cabe em nosso estudo uma culpabilização de nenhuma ordem aos
adolescentes em situação de ato infracional que acabam participando, ainda que “voluntariamente” do
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processo de tráfico, em qualquer de seus estágios: marketing e divulgação por plataformas de mídias
sociais, ou mesmo no “delivery”. Sequer o estudo aponta de algum modo o desejo pela super-vigilância
e criminalização do comércio de drogas a partir do que convencionou-se chamar “tráfico”. Entendemos
que não é cabível ao fenômeno abordado uma reflexão moralizante. Tudo o que temos a pretensão de
apresentar, afinal, é que fenômenos sociais que têm existido ao longo dos últimos séculos tem encontrado
modos de adaptação aos sistemas criptografados que compõe a realidade: e perpassa uma hibridez com
tecnologias comunicacionais.
O uso de adolescentes em etapas de tráfico não é algo inédito e possível em função das tecnologias. Seus corpos já eram utilizados antes, sem a mediação tecnológica comunicacional no modo em que
o contemporâneo tem se configurado. Nossa reflexão aponta para o fato de que o tráfico se adaptará às
diversas realidades possíveis, e se vulnerabilidades outras não forem prioridade à agenda pública, determinados sujeitos continuarão sendo estigmatizados como pertencentes à seara dos atos infracionais, mesmo
que isso apenas revele que temos tratado efeitos como causas, sem olhar para os fluxos da sua rede.
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Resumo:

Nesta tese de doutorado em andamento apresentamos as vivências de mulheres após a cirurgia bariátrica
e metabólica no período tardio. Consideramos que na cultura pós-moderna as práticas de neo-docilização
incidem sobre a estetização do corpo. Dele se exige “boa forma”, saúde, juventude e magreza. É nesse
contexto que a obesidade aparece como epidemia do século XXI. Como opção de tratamento diversas
práticas se destinam a retificar o corpo. Nesse sentido, consideramos a cirurgia bariátrica como um dos
procedimentos mais radicais no que diz respeito à transformação corporal. Esta intervenção representa
para muitos a possibilidade de transformar um corpo com o qual se tornou impossível conviver. Mas este
corpo nunca cessará de ser corrigido. O objetivo destas práticas não parece ser a busca pela saúde, mas sim
uma melhor adequação aos padrões estéticos estabelecidos pela cultura.

Palavras-chave: Corpo; pós-modernidade; obesidade; pós-cirurgia bariátrica.

O corpo

As profundas transformações que caracterizaram os dois últimos séculos apresentaram arranjos
inéditos nos modos de subjetivação e de organização social (BIRMAN, 2016; ZORZANELLI & ORTEGA 2011). A cena contemporânea é marcada por condições subjetivas nas quais a problemática do corpo
se destaca. Na dimensão da clínica podemos citar as toxicomanias, o transtorno do pânico, os transtornos
alimentares (anorexia e bulimia), vigorexia, transtorno de ansiedade generalizada, as compulsões das mais
diversas ordens, isso sem falar nas automutilações. No âmbito das biotecnologias do corpo encontramos
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um self-service de recursos que permitem a modificação e a retificação da aparência corporal.
Com respeito à modificação na aparência uma modalidade de intervenção no corpo para fins não
médicos é o body modification, cuja tradução literal é modificação corporal. São procedimentos que mudam partes do corpo a partir de marcas na pele, implantes, perfurações (piercings), escarificações e amputações. (NOLASCO, 2006). As cirurgias plásticas são consideradas procedimentos invasivos que se destinam a retocar, modificar ou corrigir determinadas partes do corpo. Dentre alguns destes procedimentos
podemos citar a abdominoplastia (remoção de gordura e pele do abdômen), rinoplastia (modificar a forma
do nariz) e lifting facial. Outras técnicas consideradas não invasivas e bem populares são as aplicações de
toxina botulínica, peeling, laser e suspensão com fios (SBCP, 2017). Assim, o corpo da pós-modernidade
porta uma espécie de hibridismo entre o cyber e o orgânico, bricolagem entre o real e a aparência.
A “boa forma” se apresenta como novo código de moralidade que regulamenta condutas e modos
de estar no mundo. Este código se consolida a partir de uma produção de saberes e tecnologias sobre o
funcionamento do organismo e sua exequível promessa de longevidade. Podemos pensar numa espécie
de transição progressiva nos modos de controle e disciplinarização das últimas décadas: o rigor moral que
outrora cerceava a sexualidade hoje recai sobre os referenciais estéticos, uma espécie de “puritanismo pós-moderno”, que reprime a liberdade dos corpos, mantendo-os úteis, saudáveis e laboralmente produtivos.
Para Ortega (2003, p. 61): “O tabu que se colocava sobre a sexualidade deslocou-se agora para o açúcar,
as gorduras e taxas de colesterol”.
Compreende-se que as estratégias de assujeitamento nem sempre assumem formas violentas e explicitamente coercitivas: “O poder está precisamente onde não é posto em evidência” (HAN, 2018, p. 25).
Esta é a modalidade de poder bem explorada no modelo neoliberal, um tipo de poder afável que trabalha
com uma suposta noção de liberdade. Corpos que tanto consomem como são consumidos, sendo esta a sua
atual força de trabalho.
O poder disciplinar se inscreve a partir da materialidade do corpo individual. Disciplinar envolve distribuir os indivíduos no espaço, vigiar, cronometrar o tempo, cercear os gestos. No século XXI, as
práticas disciplinares ultrapassam o espaço físico das grandes instituições. Esta modalidade de poder não
desapareceu, ela se intensificou em novos espaços de confinamento sem grades: o espaço virtual, o espaço
psíquico, os exames de imagem, as próteses farmacológicas: “O corpo já não habita os espaços disciplinadores: está habitado por eles.” (PRECIADO, 2018, p. 86).
Estes espaços consolidam novos regimes de visibilidade nos quais a aparência do corpo adquire
centralidade única. Um modelo de panoptismo digital que conta com a exposição voluntária. A eficácia
deste modelo reside na sua descentralidade. Voluntariamente os mesmos que vigiam são os que também
são vigiados. (HAN, 2018).
Para Foucault (2005), o poder disciplinar e o biopoder não se excluem, ao contrário, se sobrepõem
e se complementam. O biopoder opera fora do campo das individualidades. Trata-se de tipo de poder que
apreende o humano como espécie, investindo sobre as grandes massas. Caberia, deste modo, ao Estado
regulamentar cuidadosamente os modos de fazer viver de maneira a evitar “ (...) a subtração de forças, a
diminuição do tempo de trabalho, baixa de energia, custos econômicos (...)” (FOUCAULT, 2005, p. 290).
A epidemia da obesidade exemplifica a relação entre o poder disciplinar (atuando na esfera individual, no registro do corpo) e a biopolítica, que bem seleciona e caracteriza seu lócus epidêmico, ainda que
nem sempre se disponha a encontrar soluções a favor da vida. A biopolítica, com seu “corpo de inúmeras
cabeças”, se dispõe a responder a seguinte pergunta: Como se deve viver para não morrer?
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A doença

As representações de um corpo adoecido são, geralmente, formuladas pelo domínio das ciências
médicas que se constituem a partir de métodos objetivos. Portanto, existe uma representação científica
do corpo, consolidada especialmente a partir do século XVIII. Este modo de pensar reflete também uma
contestação do longo período dominado por crenças religiosas e tradições populares (PORTER & VIGARELLO, 2012). Mas ainda que os meios científicos se esforcem para atender a uma pretensa neutralidade
das investigações científicas, esta não se dá por completo. Deste modo, aquilo que se considera doença,
bem como a sua gravidade são influenciados pelo momento histórico no qual se localizam.
As precauções e reticências acerca da gordura não aparecem de forma declarada no percurso da
história. Em princípio, destinam-se mais a aspectos comportamentais do que a estética em si. De modo
ainda intuitivo, Hipócrates (460 a.C.- 370 a.C.) já havia associado o excesso de gordura corporal com a
morte súbita e a infertilidade no caso das mulheres. Nas Diretrizes Brasileiras de Obesidade (Associação
Brasileira para o estudo da obesidade e da Síndrome Metabólica, 2016) há uma citação de Hipócrates fazendo referência a esta precaução: “A morte súbita é mais comum naqueles que são naturalmente gordos
do que nos magros”. (ABESO, 2016, p. 10).
Classicamente a obesidade pode ser definida como um acúmulo de gordura corporal proveniente
do desequilíbrio entre o gasto energético e a quantidade de ingestão alimentar. Esta condição passou a
ser considerada como fator de risco para doenças não transmissíveis, dentre as quais destacamos diabetes
melitus, hipertensão, síndrome da apneia obstrutiva do sono e doenças cardiovasculares (ABESO, 2016).
Na revisão da CID-10 de 1990, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu o Índice de Massa Corporal
(IMC) como um parâmetro para identificar a gordura corporal em adultos. A partir deste valor numérico
foi possível comprovar o aumento de peso da população.
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2016) definiu a obesidade como um problema prioritário
para as políticas públicas. Dois argumentos se destacam nesta questão: um diz respeito aos altos índices de
morbimortalidade da população obesa. E o outro é financeiro: a obesidade e as comorbidades associadas
acarretam elevados custos para o sistema de saúde pública. No Brasil mais de 50% da população adulta
estaria acima do peso (ANS, 2016). Trata-se de condição corporal complexa de etiologia multifatorial.
Em 2013 uma resolução da American Medical Association32, definiu a obesidade como um estado de doença crônica. Em que medida a definição da obesidade como doença poderia beneficiar a saúde
dos obesos? Acreditava-se que uma vez definida como uma doença seria possível diminuir o preconceito
além de facilitar a cobertura de procedimentos das seguradoras de saúde. Também foi considerado que
o reconhecimento desta condição como patológica poderia incentivar pesquisas e práticas de prevenção.
Patologizar a obesidade não problematiza estratégias macropolíticas que poderiam tornar o ambiente menos obesogênico, tais como: as condições de trabalho; a segurança pública (o medo da violência
conduz às praças de alimentação dos grandes centros comerciais); o sistema de transporte, os modos de
circulação nas cidades, o acesso a alimentos in natura e livres de agrotóxico.
Nesse sentido, concordamos com Poulain (2013) ao afirmar que a obesidade é, sobretudo, um problema de ordem social. Primeiro, porque a incidência desta condição se diferencia a depender da condição
socioeconômica de um determinado grupo. Nas palavras do autor: “A distribuição social da obesidade é
32
American Medical Association AMA. Report of the council on science and public health. 2013. Disponível em:
https://www.ama-assn.org/
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socialmente diferenciada” (POULAIN, 2013, p. 35). Segundo, ela é social por ser fortemente impactada
pela cultura, pelos discursos dominantes que modulam os sentidos e significados atribuídos à obesidade.
Terceiro, porque o obeso sofre tanto pela sua condição física na perspectiva da saúde, como (e principalmente) pelas condições de exclusão social da qual é vítima. Os processos de estigmatização atribuídos aos
corpos gordos comumente produzem situações de desigualdades, seja de ordem laboral, seja de ordem social e afetiva. Considera-se também o impacto dessa exclusão social no próprio processo de manutenção e
agravamento da obesidade, o que significa um “fator de risco social” tão grave quanto os prejuízos à saúde
(POULAIN, 2013, p. 47). A exclusão e desqualificação contínua desencorajam, por exemplo, a procura
por práticas esportivas e socializadoras. A estigmatização da gordura corporal possui efeitos contraproducentes favorecendo a manutenção e agravamento desta condição: o “fator de risco social” pode ser tão
grave quanto os prejuízos à saúde (POULAIN, 2013, p. 47).

Para cada doença um remédio

Considerando a dimensão epidêmica da obesidade nas últimas décadas, a Cirurgia Bariátrica e
Metabólica se popularizou como uma opção rápida e eficaz de tratamento para a redução do peso e melhoria das comorbidades associadas à obesidade (VENÂNCIO et al., 2011). Existem três procedimentos
básicos: restritivos (que diminuem a quantidade de alimentos que o estômago é capaz de comportar), disabsortivos (que reduzem a capacidade de absorção do intestino) e técnicas mistas (com pequeno grau de
restrição e desvio curto do intestino com discreta má absorção de alimentos).
A cirurgia é indicada quando os tratamentos clínicos convencionais não obtiveram resultados satisfatórios há pelo menos dois anos. Entende-se por tratamento convencional o acompanhamento nutricional,
“(...) a orientação e apoio para mudança de hábitos, realização de dieta, atenção psicológica, prescrição de
atividade física e, se necessário, farmacoterapia (...)”. (MS - Ministério da Saúde, 2017).
O procedimento cirúrgico é contraindicado para pessoas com limitação intelectual importante, uso
abusivo de álcool e substâncias ilícitas. O suporte familiar é um aspecto a ser observado em todos os casos.
Contudo, estas contraindicações não são fatores impeditivos para a realização do procedimento.
O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza operações deste tipo, sendo que 76% deste
público são mulheres (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica - SBCBM, 2018). A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM, 2012) adverte sobre a complexidade deste
procedimento, sendo passível a riscos e complicações posteriores. Alguns estudos apontam que após dois
anos de cirurgia parece haver uma diminuição dos benefícios pós-cirúrgicos e nisso se inclui o risco de
ganho de peso (VENÂNCIO et al., 2011) e comportamento alimentar inadequado, tais como o “petisco
contínuo” e ingestão alimentar compulsiva. (CONCEIÇÃO et al., 2018).
Embora haja um aumento contínuo no número de realizações de cirurgia bariátrica no Brasil, a
orientação para o controle e tratamento da obesidade envolve estratégias de políticas intersetoriais e de
segurança alimentar (OPAS & OMS, 2017).
A condução macropolítica que favorece práticas de exclusão e de adestramento de corpos obesos
convocam simultaneamente ações de resistência no âmbito das micropolíticas. A partir da escuta com mulheres que se submeteram à cirurgia bariátrica foi possível identificar o efeito ambíguo deste procedimento. A partir da análise das entrevistas, foi possível identificar que o efeito ocasionado pelo emagrecimento
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favoreceu a ruptura de relacionamentos afetivo-sexuais opressores. Na trajetória da história de vida das
entrevistadas, há o relato de diagnósticos psiquiátricos prévios, uso de psicofármacos e uma aproximação
significativa entre obesidade e sintomas depressivos. Notamos que a insatisfação com o corpo permanece
mesmo após a perda ponderal, havendo um desejo contínuo de aprimoramento através de procedimentos
estéticos invasivos. A escolha pela Cirurgia Bariátrica e Metabólica, embora bem fundamentada do ponto
de vista médico-clínico, ainda é um procedimento pouco conhecido em seus efeitos tardios. Seu espectro,
orientado para uma lógica imediatista, pouco favorece a compreensão dos processos subjetivos e sociais
fundamentais para escolha.
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Resumo:

O presente artigo visa constituir elementos relacionais entre a obra “A quebra da maldição desde seu nascimento”, da Academia Transliterária, e a Teoria Ciborgue de Donna Haraway para, em seguida, analisar
o contexto construtivo de espaços de criação de novos saberes a partir de tecnologias sobre o corpo, que
são incorporadas por pessoas transexuais em seu cotidiano e na ressignificação dos seus corpos. A obra
da Academia Transliteraria apresenta uma reflexão sobre como o poder disciplina e impõe controles reais
e simbólicos sobre os corpos. Nesse sentido, se estabelece uma relação com a Teoria Ciborgue na construção desses corpos que, a partir de um registro de posse sobre o próprio corpo se pode transgredir as
disciplinas e o controle sobre a manifestação do corpo que, para Donna Haraway, se traduz em um híbrido de organismo e máquina (ciborgue), na medida em que se imbricam o corpo, tecnologias e artefatos
tecnológicos na construção desses novos corpos que se tornam empossados por si. A análise aponta para
uma reflexão sobre como o rompimento de fronteiras estabelecidas pela dicotomia corpo – orgânico e tecnologia – máquina podem favorecer uma ampliação de saberes e criações, na medida em que se imbricam
corpo e tecnologia em uma mesma rede de relações e interações.

Palavras-chave: Ciborgue; Corpo; Performance; Tecnologias.

Introdução

Quando se pensa na criação e produção de saberes, a escola surge como o espaço que mais difunde,
socializa, veicula e informa saberes e conhecimentos. Ela se estabelece, historicamente, como um espaço
cultural privilegiado, recebendo a função específica de repassar o conhecimento e como lugar legitimado
de difusão de saberes.
Percebendo a escola como espaço privilegiado e as múltiplas complexidades que tangenciam rela-
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ções entre acesso e permanência no ambiente escolar, sujeitos que estão externos à escola (nunca ingressos) ou sujeitos que não tiveram seu direito de permanência garantido, passam a ocupar outros espaços, a
fim de demonstrar sua existência e sua capacidade de produzir saberes, a partir de suas vivências, representados em seus corpos não escolarizados.
É a partir desta perspectiva que o presente artigo buscou relacionar, por meio da análise fenomenológica, a criação de novos saberes trazidos pela performance “A Quebra da Maldição Desde O Seu Nascimento”, conhecida também como Cartório TransLiterário, da Academia Transliterária – que foi exibida
no III Seminário Nacional de Afirmação das Diversidades, realizado no campus II, nos dias 25 a 28 de
setembro de 2018, organizado pelo CGRID (Coordenadoria de Gênero, Relações Étnico-Raciais, Inclusão
e Diversidades) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) – com os
conceitos da teoria do ciborgue e o rompimento de fronteiras construídos por Donna Haraway (2009).
O Seminário Nacional Afirmação das Diversidades propôs a discussão de temas extremamente
relevantes no contexto da sociedade brasileira, que perpassam pela diversidade e pelas diferenças que
compõem o Estado brasileiro.
Relações étnico-raciais, gênero, juventude e inclusão de pessoas com deficiência são as temáticas
que traduzem um universo de corpos que sofrem por estarem invisíveis socialmente e visíveis à violência
e, também, ao descaso de uma sociedade que exprime uma necessidade de normalização heteronômica.
Para além do debate destas questões, o Seminário de Afirmação aponta a ausência de políticas capazes
de abarcar estas realidades de forma concreta, denunciando desigualdades vivenciadas na sociedade
brasileira, produzidas por diferentes facetas estruturais.
A Academia Transliterária é um coletivo de artistas da população T, ou seja, população de travestis,
transexuais e transgêneros que buscam na existência e vivência dos próprios corpos investigar estratégias,
estéticas e linguagens com o objetivo de construir o próprio protagonismo na arte e na cultura T e periférica. Além do fazer arte, o coletivo inaugura, com sua existência, um espaço de empoderamento dos corpos
invisibilizados e colocados à margem da sociedade, tornando-os protagonistas das próprias histórias.

Transmanifesto: para verem que existimos, aguardamos em liberdade. Enquanto resistimos manchados pela visibilidade que há em nosso sangue. Demorou e então reuniu-se uma gangue. Formada por pés que se trombam e mãos que se dão. Eis aqui a Academia Transliterária. (KAISEN,
2016).

Estes corpos colocados à margem passam por um processo de relativização do corpo, tornando-o
ainda mais marginalizado. O relativismo é uma prática exercida pelos grupos sociais detentores de poder
que têm o intuito de invisibilizar ou de desconsiderar os corpos relativizados.

O relativismo é uma maneira de não estar em lugar nenhum, mas alegando-se que se está igualmente em toda parte. A “igualdade” de posicionamento é uma negação de responsabilidade e de
avaliação crítica. (HARAWAY, 1995, p. 24).
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Uma das maneiras de agir destes grupos sociais detentores de poder, chamados por Donna Haraway (1995) de corpos não marcados, é a produção de marcações que atuam como definições sobre os
corpos.

Este é o olhar que inscreve miticamente todos os corpos marcados, que possibilita à categoria não
marcada alegar ter o poder de ver sem ser vista, de representar, escapando à representação. Este
olhar significa as posições não marcadas de Homem e Branco. (HARAWAY, 1995, p. 18).

Os corpos, então, passam a ser marcados e ocupar determinadas categorias que são impostas. Estas
marcas impostas aos corpos ou os corpos marcados, quando explorados, possibilitam apresentação de uma
diversidade de saberes que neles estão localizados.
Os saberes localizados são saberes produzidos pelas marcações que demonstram os lugares de origem e a forma como são vistos. Donna Haraway (1995) explica que quando estes saberes são explorados
passam a ser denominados como saberes localizáveis, e assim inicia-se o processo do rompimento das
fronteiras da relativização, de forma que ao estabelecerem ações políticas tendem a promover mudanças
a partir da formação de redes.

Mas a alternativa ao relativismo não é a totalização e a visão única que, finalmente, é sempre a
categoria não marcada cujo poder depende de um sistemático estreitamento e obscurecimento. A
alternativa ao relativismo são saberes parciais, localizáveis, críticos, apoiados na possibilidade de
redes de conexão, chamadas de solidariedade em política e de conversas compartilhadas em epistemologia. (HARAWAY, 1995, p.23).

Os saberes localizados produzidos a partir das marcações são saberes presentes nos corpos na
medida em que contemplam suas subjetividades e identidades. Estes saberes retratam as ações de conflito
entre as normalizações impostas por determinados grupos sociais e o rompimento destas normalizações,
constituindo, portanto, um mecanismo de conhecimento que discute a visibilidade de sua existência.

Ciborgues e o corpo como lugar de saberes

Umas das observações iniciais que são feitas ao estudar a população T é a forma que estas pessoas
se constituem a partir das próprias identidades, encarnando suas subjetividades em seus corpos. Desta
maneira, podem ser percebidas alterações corpóreas de apresentação dos corpos, oriundas dos modos de
vida em relação a uma estrutura social normativista. Estes corpos e identidades rompem com os moldes
impostos como requisitos sociais de enquadramento de determinados espaços sociais.
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O termo faz referência a como os indivíduos se reconhecem dentro dos padrões de gênero estabelecidos socialmente. Ou seja, além dos conceitos arraigados a despeito da identidade homem/mulher,
pode-se incluir a população trans: conceituadamente definida como pessoas que apresentam identidade de gênero oposta ao atribuído biologicamente, a exemplo de travestis e transexuais. Pessoas
trans, em maioria, são sujeitos que vivenciam experiências entre gêneros. (SILVIA, 2016. p. 2).

Ao romper com essas obrigações sociais, estes corpos e identidades transcendem, a partir da incorporação de tecnologias e artefatos tecnológicos que os tornam capazes de se recriar e subverter à
lógica binária de gênero, podendo ser definidos como ciborgues (HARAWAY, 2009). Este processo de
incorporação propicia a materialização, que dialoga com a leitura da própria realidade e manifestação do
próprio imaginário, então “um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo,
uma criatura de realidade social e uma criatura de ficção” (HARAWAY, 2009, p. 36). No mesmo sentido,
a autora prossegue expondo que “ciborgue significa fronteiras transgredidas, potentes fusões e perigosas
possibilidades” (HARAWAY, 2009, p. 45).
Haraway, em o Manifesto Ciborgue, publicado em 1985, escreve sobre como as tecnologias e corpos se relacionam de forma indissociável, de modo que não há uma separação entre o corpo humano e os
artefatos.

Nenhum objeto, nenhum espaço, nenhum corpo é, em si, sagrado; qualquer componente pode
entrar em uma relação de interface com qualquer outro desde que se possa construir o padrão e o
código apropriados, que sejam capazes de processar sinais por meio de uma linguagem comum
(HARAWAY, 2009, p. 62).

No sentido da construção dos corpos, a autora sugere que não há um sagrado natural, e que todo o
ideário de corpo é construído, refeito e maquinado. Conceber epistemologicamente o ciborgue é analisar
diversas questões que vão além das construções homem e mulher, passando pela concepção de uma identidade no próprio corpo, a partir do uso de tecnologias capazes de modificar e adequar necessidades. Donna
Haraway (2009) explica que “pode-se pensar qualquer objeto ou pessoa em termos de desmontagem e remontagem; não existe nenhuma arquitetura ‘natural’ que determine como um sistema deva ser planejado”
(HARAWAY, 2009, p. 61).
A autora é incisiva ao definir o ciborgue como a inexistência de um corpo puramente natural.
Sua defesa é destacada a partir de uma imagem do ciborgue que se forma como um resultado híbrido de
máquina e organismo que, ao mesmo tempo, reflete uma condição de ficção e de uma realidade social, explicitando que os corpos e máquinas se misturam. No contexto da realidade social, o ciborgue surge como
um mito político, principalmente quando analisada a experiência feminina do final do séc. XX.
Segundo Donna Haraway (2009), essa experiência feminina retrata a experiência de mulheres do séc. XX
a partir da construção de movimentos que visavam a libertação baseada na consciência da opressão, da
mesma forma que hoje, a população T, consciente dos processos de opressão, cria esses movimentos. A
partir da análise dessa análise sobre o ciborgue é que se estabelece a relação entre o movimento de mulheres – trabalhado pela autora – e o movimento trans.
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O ser ciborgue questiona a ideia de corpo como um lugar sacralizado a partir das intervenções e
alterações corporais, com o uso desse espectro tecnológico que perpassa a experiência humana.
Haraway defende que o ciborgue é um ser existente, palpável na realidade do humano moderno,
apontando que “somos todos quimeras, híbridos – teóricos e fabricados – de máquina e organismo; somos,
em suma, ciborgues” (HARAWAY, 2009, p. 37).
Num resgate histórico das concepções sobre o corpo, Haraway explicita que o ciborgue da ficção
científica foi se tornando cada vez mais presente, sobretudo no campo da medicina. O que antes era visto
ou refletido nos filmes futuristas, essa ciência trouxe ao mundo. Ciborgues genuínos, constituídos por técnicas e tecnologias capazes de potencializar a capacidade humana de sobrevivência, isto é, os transplantes,
próteses mecânicas, cirurgias estéticas, uso de dermocosméticas, vacinas, medicamentos psicotrópicos,
anabolizantes, redesignação de gênero, edição genética etc.
O corpo humano passa, então, a ser habitado e reconstruído por meios maquínicos, que não necessariamente correspondem a processos mecânicos, mas são também vistos a partir das alterações e intervenções químicas e eletrônicas.
Portanto, o conceito de ciborgue traz uma contestação que desconstrói a fronteira que delimita o
humano da máquina.

A fronteira entre ferramenta e mito, instrumento e conceito, sistemas históricos de relações sociais
e anatomias históricas dos corpos possíveis (incluindo objetos de conhecimento) é permeável. Na
verdade, o mito e a ferramenta são mutuamente constituídos. (HARAWAY, 2009, p. 64)

É no rompimento de fronteiras que o ciborgue vai se construindo e se desenvolvendo. Conforme
explica Donna Haraway (2009), o ciborgue se torna uma criatura do pós-gênero, isto é, não apresenta
compromissos com os binarismos, com a bissexualidade, não é fascinado pela totalidade orgânica e muito
menos cria raízes em uma narrativa de origem. O ciborgue rompe com os paradigmas de homem-mulher e
de humano-máquina: “A imagem do ciborgue pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos dualismos
por meio dos quais temos explicado nossos corpos e nossos instrumentos para nós mesmas.” (HARAWAY,
2009, p. 99).
Nesse sentido, a identidade que cerca um corpo visto como ciborgue é refletido na condição de
gênero enquanto uma questão fluida, na medida em que o corpo é redesenhado. A forma com que se modificam os corpos deve refletir na forma com que se compreende o mundo e as realidades. O ciborgue, por
ser um ser animado, requer reflexões e inflexões ao ampliar o debate sobre o que é natural, e sobre a existência humana, já que ele é real e faz parte da natureza humana em realizar-se como experiência humana.

Ironicamente, são os processos que estão transformando, de forma radical, o corpo humano que
nos obrigam a repensar a “alma” humana. Quando aquilo que é supostamente animado se vê profunda e radicalmente afetado, é hora de perguntar: qual é mesmo a natureza daquilo que anima o
que é animado? É no confronto com clones, ciborgues e outros híbridos tecnonaturais que a “humanidade” de nossa subjetividade se vê colocada em questão (TADEU, 2009, p. 10).
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Para analisar a capacidade de produção de saberes pelo corpo é necessário compreender como os
corpos são construídos e quais significados carregam. Em relação ao corpo T, ou seja, da população T, há
diversos saberes construídos para além da identidade de gênero. Saberes cotidianos, expressos nas vivências invisibilizadas, que marcam a existência desses corpos por meio de técnicas e tecnologias, na tentativa
de silenciar e disciplinar, concomitantemente, surgem rompendo com as relações pré-estabelecidas numa
perspectiva de sobrevivência. Para Donna Haraway, “precisamos do poder das teorias críticas modernas
sobre como significados e corpos são construídos, não para negar significados e corpos, mas para viver em
significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro.” (HARAWAY, 1995, p. 16).
Questão relevante dos saberes produzidos pelos corpos está na possibilidade de estes se colocarem
em contra hegemonia às relações de poder e às formas pelas quais os corpos não marcados que exercem
poder agem sobre os primeiros, se colocando como marcadores, buscando defini-los e enquadrá-los normativamente e delimitando as posições possíveis de espaço de manifestação e de existência.
A demonstração das marcações e a elevação delas como produção de saberes são fundamentais,
pois encaram uma exploração corpórea de uma natureza própria que se criou a partir das marginalizações
impostas. A importância de se explorar as marcações e de utilizá-las expõe uma ferramenta importante que
extrapola o corpo marcado, fazendo com que a existência seja compreendida como processo de subalternização, praticada pelos detentores do poder.

Gostaria de insistir na natureza corpórea de toda visão e assim resgatar o sistema sensorial que tem
sido utilizado para significar um salto para fora do corpo marcado, para um olhar conquistador que
não vem de lugar nenhum. Este é o olhar que inscreve miticamente todos os corpos marcados, que
possibilita à categoria não marcada alegar ter o poder de ver sem ser vista, de representar, escapando à representação. Este olhar significa as posições não marcadas de Homem e Branco, uma
das várias tonalidades desagradáveis que a palavra objetividade tem para os ouvidos feministas
nas sociedades científicas e tecnológicas, pós-industriais, militarizadas, racistas e dominadas pelos
homens. (HARAWAY, 1995 p.18).

Ao analisar estes saberes produzidos pelos corpos, é necessário o reconhecimento das várias problemáticas que são enfrentadas por eles quando criam suas movimentações no entorno da sociedade. Cada
marcação gerada no corpo promove uma marcação única e singular que, ao mesmo tempo, promove uma
diversidade de marcações em um mesmo corpo, como exemplo, uma mulher trans, lésbica, negra e periférica. Sendo assim, esse campo do saber produzido reflete diretamente no campo político do sujeito, que
vai de encontro com o contexto político em que a sociedade se estabelece.

Precisamos aprender em nossos corpos, dotados das cores e da visão estereoscópica dos primatas,
como vincular o objetivo aos nossos instrumentos teóricos e políticos de modo a nomear onde estamos e onde não estamos, nas dimensões do espaço mental e físico que mal sabemos como nomear.
(HARAWAY, 1995, p. 21).
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Assim, é no envolvimento político que Donna Haraway (2009) vê uma possibilidade crítica e objetiva,
firme e racional, no que diz respeito à construção dos saberes, e consequentemente, no estabelecimento
de um espaço de conhecimento.
Explorar as marcações nos corpos é torná-las visíveis, ou seja, demonstrar nos corpos como as
identidades de gênero produzem impactos em diversos campos de visão.
É no campo da visão que inicialmente se inicia o processo de passagem do saber produzido. É na
visão, também, que é percebido a forma de colonização de conhecimento. É nela que são traduzidas as
diversas formas de violências, e as violências que construíram as diversas formas de ver.
Por meio da visão, surgem os corpos marcados, definidos pelos sentidos de luta e resistência, que
iniciam os processos de visibilização do ser.

A visão é sempre uma questão do poder de ver - e talvez da violência implícita em nossas práticas
de visualização. Com o sangue de quem foram feitos os meus olhos? Essas observações se aplicam
também ao testemunho a partir da posição de um “eu”. Não estamos imediatamente presentes para
nós mesmos. O autoconhecimento exige uma tecnologia semiótica-material relacionando significados e corpos (HARAWAY, 1995, p.25).

Portanto, o saber produzido no corpo reflete em múltiplas questões vivenciadas ao longo da experiência do ser. O ciborgue, que é um ser dotado de diversas tecnologias, sejam elas disciplinares ou maquínicas, é construído e constrói no próprio corpo determinadas marcações que o colocam no campo da visão,
transformando-o em um ser próprio de realidade social. Traz consigo artefatos tecnológicos, carregados de
significados capazes de traduzir os sentidos de sua existência, tornando-o protagonista da própria história.

Saberes localizados requerem que o objeto do conhecimento seja visto como um ator e agente, não
como uma tela, ou um terreno, ou um recurso, e, finalmente, nunca como um escravo do senhor
que encerra a dialética apenas na sua agência e em sua autoridade de conhecimento “objetivo”.
(HARAWAY, 1995, p. 36).

Para Donna Haraway, “o corpo, o objeto do discurso biológico, torna-se ele próprio um ser muito
atraente. Os postulados do determinismo biológico jamais serão os mesmos.” (HARAWAY, 1995, p.39).
Sendo assim, apresentar o ciborgue como um ser que questiona o que seria o “natural” do humano rompe
com diversos determinismos que constroem estruturas de poder na sociedade e o coloca em situação de
rompimento de fronteiras.
Construir uma relação epistemológica entre a população T e o conceito de ciborgue de Haraway,
possibilita uma significação da experiência ciborgue ocorridos pelos corpos que quantificam a população
T. A população T, por sua vez, ao se reconhecer em seus espaços políticos, explorando os signos e tecnologias contidas em seus corpos, rompem com as fronteiras sociais estabelecidas pela heteronormatividade.
204

A Performance O Cartório

O conceito de ciborgue propõe reflexões sobre como as tecnologias, maquínicas ou disciplinares,
têm atravessado os corpos e transformando-os em lugares que produzem saberes. Levantar o debate sobre
este híbrido de humano e máquina, propicia um debate atualizado sobre as múltiplas formas de conhecimento e da diversidade que ocupa sociedade.
Incluir uma ação performativa no espaço escolar, além da ideia de atividade cultural, demonstra
a necessidade de discussões e de visibilização de corpos marcados ou ciborguizados que estão postos à
margem social.
O trabalho com performance artística corrobora com a educação do olhar através da capacidade de
sensibilizar se utilizando da estética e da crítica contida no texto e nos corpos que performam.
A performance estabelece relações significativas entre os alunos e a apresentação, trazendo novas referências que utilizam de recursos simbólicos ao demonstrar realidades antes desconhecidas. As
contextualizações apresentadas na performance propõem aos alunos uma visão das vivências com essas
realidades uma vez que este contato constrói no sujeito o que pode ser chamado de noção de experiência,
que segundo Jorge Larrosa (2002) é “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se
passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo,
quase nada nos acontece.” (LARROSA, 2002, p.21).
A aprendizagem construída pela experiência com a performance (LARROSA, 2002) aproxima da
concepção de aprendizagem significativa que está vinculada com o saber adquirido pela experiência. A
vivência com dispositivos, impressões e marcas constrói significados que proporcionam o encontro com
reflexões do tempo e do espaço, conectando os sujeitos que estão envolvidos durante a performance, chamados de sujeitos da experiência.

O sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície
sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas
marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos (...) o sujeito da experiência é um ponto de chegada,
um lugar a que chegam as coisas, como um lugar que recebe o que chega e que, ao receber, lhe
dá lugar (...) o sujeito da experiência é sobretudo um espaço onde têm lugar os acontecimentos
(LARROSA, 2002 p.24).

O corpo e a performance apresentam uma relação íntima, indissociável, única e híbrida. O corpo
exerce ações performáticas constantemente, seja no mundo do trabalho, no movimento em vivenciar a
cidade, no estar presente na escola e nas demonstrações políticas dos corpos.
Etimologicamente, a performance é de origem do francês antigo accomplir – parformer, depois
utilizada e apropriada pelo inglês, e em seguida na língua portuguesa da qual é empregada no universo
artístico.
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A palavra performance foi emprestada do inglês à língua portuguesa recentemente e pode ser considerada uma forma de estrangeirismo. A expressão é utilizada com maior frequência no campo
artístico. Geralmente, serve para análises de apresentações como malabarismo, mímica, mágica,
teatro, canto e dança, em referência aos performers. Nos EUA, durante o século XX, há o surgimento de um gênero de arte chamado Performance Art, resultante da síntese do teatro, cinema,
dança, poesia, música e artes plásticas. (ARAÚJO, 2019, INFOESCOLA).

Na arte, a performance se estabelece na ação do artista imerso ao público na medida em que o
próprio corpo é utilizado como instrumento artístico. Segundo Cohen (2002), o artista em performance
torna-se o instrumento da arte, ele é a própria arte.

Nas artes visuais sempre que ouvimos a palavra “performance”, é comum nos remetermos de
imediato a utilização do corpo como parte constitutiva da obra, e nossas principais referências tem
sido frequentemente os anos 1960 e 1970. Muitas vezes também, somos levados a pensar em um
único formato, baseado no artista em uma ação ao vivo, visto por um público, num tempo e espaços
específicos (MELIN, 2008, p. 07).

Sendo assim, o artista em uma obra performática executa um papel transcendental, ele se configura como a própria obra, se estabelecendo numa ação libertadora que vai além de outras manifestações
artísticas. O artista concretiza, nas ações performáticas, uma liberdade incomum, que para Cohen (2002),
é essencialmente, um trabalho humanista que visa libertar o humano de suas amarras normativas, e a arte
dos lugares pragmáticos da arte, uma vez que ambos são imposições de um sistema.
A performance é compreendida como uma linguagem da arte que extrapola dimensões de espaços
e não se atém a lugares institucionalizados, definidos como espaços artísticos. Constitui-se pelo ir além
e para além dos lugares, ela incorpora questões que procuram provocar o público, onde o público esteja.
Por ser uma ação em movimento, a performance tem a peculiaridade de movimentar espaços geográficos
e movimentar pensamentos. A performance, portanto, instiga.
As cotidianidades e as vivências individuais e coletivas são trabalhadas pela performance. Conforme explica Cohen (2002, p. 45) “a performance trabalha ritualmente as questões existenciais básicas
utilizando, para isso, recursos que vão desde o teatro da crueldade até elaborados truques sígnicos”. O
artista da performance, então, busca extrapolar o belo e confortável universo estabelecido pela perfeição
estética, trazendo provocações aos olhos de quem se põe como público, chegando a impactar, causar repulsas e revoltas, e até mesmo inspirações.

Os praticantes da performance, numa linha direta com os artistas da contracultura, fazem parte
de um último reduto que Susan Sontag chama de ‘heróis da vontade radical’, pessoas que não se
submetem ao cinismo do sistema e praticam, à custa de suas vidas pessoais, uma arte de transcendência. (COHEN, 2002, p. 45).
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É nesta perspectiva de demonstrar as vivências e as marcações sofridas nos corpos, que o grupo
Academia Transliterária surge com a performance A Quebra da Maldição Desde O Seu Nascimento. A
performance - que foi apresentada dentro de um espaço formal de educação – traz em cena artistas/corpos
que podem ser lidos como ciborgues sob a luz do conceito proposto por Donna Haraway (2009), onde as
tecnologias que atravessam estes corpos configuram as subjetividades marcadas e localizadas de saberes.
A performance é executada num cenário simples com uma mesa e duas cadeiras, imersas em meio
ao público, onde as e os artistas vão se movimentando e se envolvendo com a plateia. A performance é
uma inspiração do trabalho Registro, de 2014, da artista Iolanda Domínguez, e teve como desdobramento
de oficina exclusivamente da população T e moradores da comunidade Vilas Dias, de Belo Horizonte,
ministrada por duas integrantes da Academia Transliterária, Nikary Aycker e Marta Neves.
Durante a apresentação é inaugurado um cartório que emite certidões de posse dos corpos e partes
de corpos e objetos. A execução da obra é composta por artistas da população T, que representam as múltiplas violências reais e simbólicas, sofridas por conceberem suas identidades nos próprios corpos. Tais demonstrações ocorrem no rompimento das fronteiras impostas pelos tabus, que cerceiam as identidades de
gênero. Neste rompante, estes corpos lidos como ciborgues se recriam numa ação híbrida com o público
demarcando os lugares de origem, denotando as múltiplas identidades produzidas em si, assumindo uma
postura irônica e provocativa do direito de vivenciar as múltiplas identidades e circular pelos espaços.

Nossos corpos são nossos eus; os corpos são mapas de poder e identidade. Os ciborgues não constituem exceção a isso. O corpo do ciborgue não é inocente; ele não nasceu num Paraíso; ele não
busca uma identidade unitária, não produzindo, assim, dualismos antagônicos sem fim (ou até
que o mundo tenha fim). Ele assume a ironia como natural. Um é muito pouco, dois é apenas uma
possibilidade. O intenso prazer na habilidade – na habilidade da máquina – deixa de ser um pecado
para constituir um aspecto do processo de corporificação. (HARAWAY, 2009, p. 96).

Sendo assim, a performance explora e questiona, em suas imagens, as relações ideológicas da disciplina e do poder que a sociedade normativa impõe aos corpos, impedindo-os de serem vistos, de ocupar
outros espaços e de vivenciaram novas cotidianidades. É no corpo do ciborgue que Donna Haraway (2009,
p. 97) aponta “a respeito do que conta como atividade cotidiana, como experiência, pode ser abordada por
meio da exploração da imagem do ciborgue”.
Portanto, a leitura dos corpos que ali exercem uma performance nessa perspectiva ciborguiana,
ajudam a produzir leituras atualizadas sobre os corpos e como estes se redesenham com as tecnologias. O
símbolo tomar posse dos próprios corpos e partes desses corpos, interpretados por pessoas da população
T, que ao longo das vivências carregaram em si marcas que produzem saberes, corrobora com uma nova
ontologia política. Tomar posse do próprio corpo é recompor-se politicamente, é instalar-se nos espaços
que tem, por direito, circular e sobreviver. Então, estes corpos lidos como ciborgues, assumem uma realidade social que para Haraway (2009, p. 36) “significa relações sociais vividas, significa nossa construção
política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo”.
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Considerações Finais

Uma performance artística produz aprendizados que não estão presentes em sala de aula, criando e
despertando significados, assim como a obra A Quebra da Maldição desde o seu Nascimento, que mostra
em seu texto corpos marcados, compostos por saberes que trazem à tona realidades invisíveis. Quando estes corpos são lidos a partir do conceito de ciborgue de Donna Haraway, é possível estabelecer um marco
epistemológico que auxilia a interpretação sobre os corpos em tempos tecnológicos e do poder.
Assim como indica Haraway, o ser ciborgue é a nova ontologia, e os corpos performáticos carregam em si o novo protagonismo social e político, o que possibilitou criar uma relação entre a obra construída pela Academia Transliterária e o Manifesto Ciborgue de Donna Haraway (2009). Estes processos
abarcam o campo da visão e do olhar, tanto construído pelos saberes quanto despertado pela performance.
Nesse sentido, o método educativo inicia na transmissão dos saberes, na capacidade de visualizar
estes saberes contidos nos corpos e na forma em que estes saberes são colocados, criando uma relação de
aprendizagem. A análise apresenta as fronteiras rompidas pelos corpos que performaram num espaço – o
escolar – que ainda é visto e ocupado como um lugar privilegiado, e os corpos que ali manifestam suas
identidades, a partir de tecnologias e saberes encontrados no corpo, podem ser compreendidos como ciborgues.
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Resumo:

As normas de conduta que afetam os modos de vida cotidianos serão discutidas a partir dos aspectos que
limitam as liberdades individuais e coletivas, sob a perspectiva do uso dos espaços públicos da cidade. No
que tange às relações de poder e estratégias de governo, Michel Foucault discute o conceito de sociedade
disciplinar com base no controle do comportamento. A governamentalidade seria a conduta dos indivíduos
orientada de acordo com os interesses de um conjunto complexo de instituições, procedimentos, protocolos, análises, reflexões, cálculos e táticas que regulam a vida cotidiana. A discussão da governamentalidade é inseparável das manifestações de resistência a ela, assim a contraconduta seria a decisão de se colocar
contra os efeitos das relações de poder estabelecidas que orientam o comportamento nos espaços públicos
de “uso livre”. A partir da narrativa do experimento onde três dançarinas de pole dance se apropriam de
um ponto de ônibus em Belo Horizonte, a experiência do corpo na cidade é analisada sob a perspectiva da
provocação, da experiência estética e da insurgência, a fim de questionar os efeitos e os limites do controle
e da vigilância e o papel da desobediência como contraconduta vivida no cotidiano. É possível que experiências estéticas relacionadas à apropriação das estruturas da cidade para outros fins, diferentes daqueles
para que foram pensados inicialmente sob um viés funcionalista, se organizem politicamente como uma
negação, ou seja, como comportamento desviante da norma. Assim, se manifestam como corporificação
do conceito de contraconduta localizadas no tempo e no espaço.

Palavras-chave: Governamentalidade; Contraconduta; Espaço público; Pole Dance; Virtual

Introdução

As normas de conduta que afetam os modos de vida cotidianos serão discutidas a partir de aspectos
que limitam as liberdades individuais e coletivas sob a perspectiva do uso dos espaços públicos da cidade.
Os marcos teóricos principais desse trabalho são os conceitos de “governamentalidade” e de “contraconduta”, discutidos por Michel Foucault (2008), e de “virtual”, de acordo com Pierre Lévy (1996). Esses
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conceitos servirão de chave de análise para uma provocação estética feita em um ponto de ônibus em Belo
Horizonte, em que três dançarinas de pole dance se apropriaram dos elementos físicos da estação de parada de transporte público para realizarem suas atividades de dança em uma praça em frente a um quartel da
Polícia Militar (CASTRO, 2016).
O objetivo deste trabalho é discutir quais são as causas e os efeitos da formação das subjetividades
sob a égide da disciplina dos corpos e considerar seus efeitos em circunstâncias de desobediência das normas sociais que não configuram a transgressão das leis. Os estudos dos campos de teoria da arquitetura e
do urbanismo são essenciais para a análise crítica do papel dos corpos na produção das estruturas materiais
que dão suporte para a ação da população, considerando a conjuntura urbana das metrópoles contemporâneas.33

As relações de poder como estratégia de controle da experiência do espaço urbano

O poder é a relação que se estabelece entre entidades, que podem ser indivíduos ou coletividades,
que manifesta um fluxo de força simbólica de uma sobre a outra. A questão do poder não é quem o detém,
mas, sim, quais são as consequências do seu exercício sobre a estrutura da sociedade. De acordo com
Michel Foucault (1999), o desenvolvimento de dispositivos de controle seria uma resposta à necessidade
de haver mecanismos para a manutenção da disciplina em maior escala, em nível estrutural na sociedade
disciplinar. Foucault (1999) descreve os dispositivos de controle como resultado das relações entre os
seres viventes e sua conjuntura histórica, que associa instituições, regras que consolidam as relações de
poder e métodos de subjetivação.
A subjetividade é a ideia de alguém em relação a um outro, e, sob essa perspectiva, as relações de
poder não se dão apenas por meio da dominação, mas também a partir de processos de subjetivação, em
que há um consentimento por parte dos indivíduos. Assim, a produção de subjetividade é uma prática de
controle que corresponde ao olhar do outro sobre si, que, por meio dos dispositivos, colabora para a manutenção da ordem disciplinar na tentativa de negar o direito às diferenças individuais. As estratégias de
disciplina são essenciais para a manutenção das relações de poder por meio dos dispositivos, pois é mais
fácil controlar uma massa de indivíduos iguais do que pensar a multiplicidade de singularidades existentes
(FOUCAULT, 1999).
Revela-se, assim, a potência dos dispositivos para o exercício do controle comportamental, pois
o poder acontece a partir da decisão de obedecer. O que se percebe é que os dispositivos de controle têm
função indispensável para a gestão dos governos em favor dos grupos dominantes, pois são eles que conseguem articular os discursos e as práticas associadas à liberdade individual e coletiva para a manutenção
de uma sociedade disciplinar consentida e promovida pela população. Dessa maneira, o indivíduo reconhece a legitimidade das relações de poder e da hierarquia e por isso obedece, mesmo quando não está
de acordo com a política praticada. O indivíduo é, então, simultaneamente, efeito e veículo de difusão do
poder (FOUCAULT, 1999).
No que tange às relações de poder e estratégias de governo, Michel Foucault (2008) discute o
conceito de sociedade disciplinar com base no controle do comportamento. A governamentalidade seria a
33
A pesquisa que serve de base para a elaboração deste trabalho foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). As opiniões, hipóteses e conclusões expressas neste material são de
responsabilidade da autora e não necessariamente refletem a visão da CAPES.
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conduta dos indivíduos orientada de acordo com os interesses de um conjunto complexo de instituições,
procedimentos, protocolos, análises, reflexões, cálculos e táticas que regulam a vida cotidiana. A governamentalidade, nesse sentido, é um processo de segurança que atua sobre os modos de vida da sociedade
e sobre o território. O conceito de governamentalidade tem a população como principal alvo, a economia
política como principal forma de saber e os dispositivos de segurança como principal instrumento técnico. De acordo com Velloso (2016), a articulação desses elementos passou a ser reconhecida ao longo da
história ocidental moderna como governo, prática de poder preeminente sobre a soberania e a disciplina.
Governo e Estado são coisas diferentes, sendo o Estado o anteparo formal e racionalizado do governo,
construído conceitualmente como princípio de inteligibilidade que conserva a lógica de dominação nas
relações de poder.
Sob a perspectiva foucaultiana, a discussão dos modelos de governamentalidade é indissociável
das manifestações de resistência a eles, pois onde há governo há, necessariamente, revolta. “A análise da
governamentalidade [...] implica que ‘tudo é político’. [...] A política não é nada mais, nada menos que
o que nasce com a resistência à governamentalidade, a primeira sublevação, o primeiro enfrentamento”
(FOUCAULT, 2008, p.287). Assim, o governo é constituído também pelas insurgências contra ele, capazes de revelar os limites de sua soberania política sobre a população que se revolta por meio de enfrentamentos coletivos que atuam como fratura nas relações de poder a princípio cristalizadas no Estado.
Se a discussão da governamentalidade é inseparável das manifestações de resistência a ela, então
o conceito de contraconduta apresentado pelo autor trata da decisão de se colocar contra os efeitos das
relações de poder estabelecidas que orientam o comportamento. Para Foucault (2008), a contraconduta
se distingue de outras lutas, notadamente políticas e econômicas, porque ela se desenvolve no campo da
insubordinação individual diante das formas de controle dos comportamentos e identidades. Ela se afirma
como uma resistência à soberania do governo ao questionar o estatuto do indivíduo, que orienta a conduta
apropriada de acordo com o processo de subjetivação. A contraconduta não propõe uma grande luta unificada contra um inimigo comum justamente porque parte de indivíduos e grupos com interesses distintos,
sobre os quais as relações de poder reverberam de maneira também distinta sobre suas práticas cotidianas.
Logo, as transformações que decorrem da experiência de contraconduta não se relacionam necessariamente a movimentos organizados ou a partidos políticos, pois são, justamente, uma recusa à segregação imposta pelo Estado que isola as individualidades em massas homogêneas. A contraconduta é uma
sublevação contra a fragmentação da vida comunitária orientada por processos institucionais que tentam
agrupar os indivíduos em categorias sociais pré-definidas. Assim, a contraconduta é uma prática aberta ao
antagonismo, que se coloca a favor do reconhecimento da diferença do indivíduo como identidade crítica
e da capacidade do indivíduo de se mover e se posicionar em relação às regras pré-estabelecidas. Em resumo, a contraconduta é a manifestação a favor do reconhecimento da diferença.

Experimentação do espaço público pelo viés da contraconduta

Considerando o controle dos comportamentos e os processos de subjetivação que orientam as normas para os espaços públicos de “uso livre”, como são categorizados nas leis de uso e ocupação do solo
das grandes cidades brasileiras, apresento uma análise de um experimento onde três dançarinas de pole
dance se apropriam de um ponto de ônibus em Belo Horizonte. O uso desse espaço para a prática da dança
não vai contra a lei, mas sim contra a norma (tácita) que revela a orientação coerciva da governamentalida-
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de, que reprime as vontades subjetivas como estratégia de controle da massa da população. A experiência
do corpo na cidade é analisada sob a perspectiva da provocação, da experiência estética e da insurgência,
a fim de questionar os efeitos e os limites do controle e da vigilância e o papel da desobediência como
contraconduta vivida no cotidiano.
Por sua natureza sensual e estigma social (DONAGHUE; KURZ; WHITEHEAD, 2011), o pole
dance apresenta um potencial provocativo quando praticada em espaços públicos no cotidiano, ou seja,
fora das salas de ginástica ou, mesmo na rua, quando se localiza fora de contextos festivos permissivos,
como, por exemplo, no carnaval. Ao trazer essa prática para um ponto de ônibus localizado no centro da
cidade de Belo Horizonte em uma situação cotidiana, uma terça-feira qualquer à tarde em 2015, a intenção
era fazer uma provocação estética para tentar entender como se daria a apropriação do mobiliário urbano
de maneira “não convencional”, a partir do uso que se coloca deliberadamente contra a lógica de organização funcional de uso programado para o espaço (CASTRO, 2016).
O experimento proposto foi intencionalmente provocativo, mas embora tenha sido deliberadamente criado e seus critérios de registro e análise pré-estabelecidos, seu desenvolvimento estava aberto
às contingências e os resultados eram imprevisíveis. A apropriação do espaço no ponto de ônibus se daria
através de performances artísticas improvisadas pelas três dançarinas e, a partir disso, o foco de observação recairia sobre as reações dos agentes envolvidos nessa situação. Além das dançarinas, foi imprescindível a colaboração dos três fotógrafos convidados a registrar o experimento, pois um deles era responsável
por registrar as reações das pessoas na rua e nos ônibus, outro monitorava a performance dos bailarinos
e o terceiro era responsável pela gravação da perspectiva de quem dança, amarrando uma câmera portátil
em seus pés e cabeça.
Mesmo realizando movimentos considerados simples pelas praticantes de pole dance, foram o
suficiente para alterar a rotina das pessoas presentes. Os movimentos das dançarinas incluíam estar a
uma altura de aproximadamente 1,5 metros do chão fazendo acrobacias. Às vezes, as dançarinas viravam
de cabeça para baixo e se apoiavam apenas pelos braços e, em algum momento, um deles agia como se
estivesse sentado confortavelmente e silenciosamente fez um sinal com o braço para pedir que o ônibus
parasse como uma brincadeira. É interessante notar a espontaneidade lúdica e bem-humorada na atitude
das bailarinas e da maioria dos passantes, que ironiza a determinação funcional do ponto de ônibus como
algo que tem o único propósito de ser um suporte para o embarque no transporte público.
O fato de elas terem um alto grau técnico e experiência na execução de movimentos, fez com que
expressassem certa serenidade durante a intervenção, interagiram com os transeuntes de rua em breves
conversas. Isso que demonstra que o ponto de ônibus também pode ser um espaço de convivência e permanência, não só de passagem e fluxo rápido de pessoas. A relação estabelecida entre os agentes de provocação ativa e os agentes passivos provocados foi fundamental para perceber a experiência como uma
situação que se apropria de elementos fixos existentes no espaço, mas se estabelece, em nível de evento,
como uma ocasião nova e, para muitas daquelas pessoas, conforme confirmam as entrevistas, impensável, pois o pole dance não fazia parte de seu repertório de movimentos ordinários do corpo. Passageiros
e funcionários do sistema de transporte público dentro dos ônibus, as pessoas na parada de ônibus, os
trabalhadores informais da praça e os transeuntes tiveram múltiplas reações à ação. Cerca de uma hora
após o início da provocação, um agente da guarda municipal ordenou que ela fosse interrompida e que as
pessoas envolvidas saíssem do local imediatamente.
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“Policiar”, “urbanizar”, evoco simplesmente essas duas palavras para que vocês tenham todas
as conotações, todos os fenômenos de eco que pode haver nessas duas palavras e com todos os
deslocamentos e atenuações de sentido que pode ter havido no decorrer do século XVIII, mas, no
sentido estrito dos termos, policiar e urbanizar é a mesma coisa. (FOUCAULT, 2008, p.453)

A intervenção prática que pretendia experimentar novas formas de utilizar as estruturas funcionais
do espaço público foi encerrada pelo papel autoritário desempenhado por um policial, representante das
instituições que controlam a forma como a cidade é ordenada.

Arquitetura: o virtual como potência de uso não-programado do espaço

No cotidiano, os corpos se apropriam dos elementos materiais presentes no espaço para responder
a necessidades imediatas de uso. Aqui, discute-se o virtual a fim de enfatizar a importância da problematização das práticas ordinárias referentes ao uso do espaço urbano, ao considerar a atualização de fenômenos virtuais como ação interpretativa de suas múltiplas possibilidades de uso. A maneira como se dá
a atualização das virtualidades de uso no espaço é condicionada pela materialidade das estruturas reais
existentes no local onde a ação acontece. Por ser resultado de interpretações que combinam informações
adquiridas ao longo da experiência cotidiana, a atualização de um fenômeno virtual no espaço urbano
se coloca como produção estética inventiva e crítica. Pierre Lévy (1996) aponta a coexistência de duas
instâncias nos fenômenos vividos: a substância e o evento. A substância se refere ao caráter material das
coisas, o evento se refere à experiência vivida a partir de seu uso. O evento pode ser atual, se de fato acontece em determinado tempo e espaço, ou virtual, se é um problema ou objetivo ainda a ser resolvido ou
alcançado, mas ainda não foi efetivado.
O conceito de virtualidade é interessante no entendimento das experiências vividas nos espaços
públicos da cidade pois permite entender a arquitetura para além de sua instância material, mas como lugar
apropriado pelo uso, percebido e vivido como evento, que se estabelece a partir da apropriação subjetiva
de suas estruturas materiais. Nesse sentido, o conceito é importante para discutir as possibilidades de ação
a serem realizadas na cidade.
No que se refere aos estudos urbanos, a investigação da experiência do espaço evidencia as limitações de uso impostas tanto pelos limites do corpo de cada indivíduo, quanto pelos limites estabelecidos coletivamente pela governamentalidade sobre os sujeitos. A virtualidade, quando considerada a partir dessa
limitação, pode ser entendida como a potência de apropriação desses limites impostos pela materialidade
como um convite a ultrapassá-los através do estabelecimento de novas redes (culturais, sociais, políticas,
estéticas, etc.). A contraconduta é uma virtualidade diante das condições de evento e substância colocadas
pela governamentalidade. As ações que se manifestam a partir da superação dos limites das regras são
virtuais, elas se desenham como efeito do encontro material entre os corpos dos sujeitos e a cidade.
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Conclusão

É possível que experiências estéticas relacionadas à apropriação das estruturas da cidade para outros
fins, diferentes daqueles para que foram pensados inicialmente sob um viés funcionalista, se organizem
politicamente como uma negação, ou seja, como comportamento desviante da norma, uma contraconduta.
Considerar a virtualidade das experiências nos provoca a pensar situações que “poderiam vir a ser” ou
que “poderiam ter sido”, o que acaba por tornar mais complexa a determinação daquilo que simplesmente
“foi”, “é” ou “será” estabelecido pela materialidade das estruturas físicas da cidade. Um evento se organiza pela atualização de uma possibilidade material no tempo e no espaço. Logo, uma análise crítica do
espaço que considere essas variações de tempos verbais se abre para a interpretação da experiência de
contraconduta como uma nova forma uso.
No caso da prática de pole dance numa barra de sinalização de ponto de ônibus, esse uso virtual da
estrutura física pode parecer normal para as dançarinas, o contrário de uma negação. Por mais que não seja
programado pelos planejadores e gestores daquele espaço físico, a dança na barra existe como possibilidade para elas de acordo com a familiaridade que possuem com a forma do objeto apropriado. No entanto, o
pole dance causa uma sensação de estranheza e constrangimento nos outros agentes presentes na situação
porque envolve a supressão de outras regras de conduta dos corpos em um local público, com normas e
leis estipuladas em prol da manutenção da ordem disciplinar, produtivista e estratégica.

Referências:

CASTRO, L. F. O uso desviado do espaço. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola
de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.
FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1999.
FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade. Curso dado no Collège de France (1975-1976). (Trad. Maria
Ermatina Galvão) São Paulo: Martins Fontes, 2005.
FOUCAULT, M. Segurança, Território, População. Curso dado no Collège de France (1977-1978). (Trad.
Eduardo Brandão) São Paulo: Martins Fontes, 2008.
LÉVY, P. O que é o virtual?. São Paulo: Editora 34, 1996. (Coleção Trans)
VELLOSO, R. C. L. Contraconduta, sublevação: insurreição urbana no interior e nas bordas da governamentalidade. In: SOLIS, D. E.; MORAES, M. (orgs.) Políticas do lugar. Porto Alegre: UFRGS, 2016,
p.86-129. (Coleção Querências de Derrida: Moradas da arquitetura e filosofia)
DONAGHUE, N.; KURZ, T. R.; WHITEHEAD, K. Spinning the pole: A discursive analysis of the websites of recreational pole dancing studios. Feminism & Psychology, Melville, n.21, v.4, p.443-457, nov.
2011. Disponível em: http://core.ac.uk/download/pdf/11236708.pdf. Acesso em: 8 jun. 2015.

215

(1) Adolescência, juventude e mídia: o saber e o laço social na cultura
digital; (2) A informação no discurso; (3) Pós-verdade e fakenews: novos conceitos na era das TICs; e (4) A lógica das redes sociais: o fluxo
de informação e seus efeitos.
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Resumo:

Os discursos sobre a informação no mundo capitalista parecem ter como ponto principal a ênfase na necessidade irresistível de participar dos processos informacionais. Somos, como se tornou frequente dizer,
tanto produtores quanto consumidores — prosumers. Penalidades pessoais, profissionais, sociais – mesmo
patologias psicológicas ou físicas – são entrevistas para quem não se adeque ao fluxo. Manuais éticos
instruem sobre como se tornar capaz de fazê-lo. Os indivíduos, nesse cenário, são como peças menores.
Propomos que esse discurso informacional tem caráter análogo ao que Karl Marx nota na noção de mercadoria assim como construída pelo capitalismo. A partir de uma leitura do primeiro capítulo de O Capital,
expomos o conceito de fetichismo da mercadoria – a aparência, gerada pelo sistema capitalista, de que o
processo produtivo é movido por si mesmo – e exploramos a ideia de um fetichismo da informação, sob o
qual a produção e circulação informacional se impõem, alheias a indivíduos que parecem não ter agência
sobre esses desenvolvimentos, os quais, de fato, são criados somente pelo seu labor. Investigamos então
o que pode significar entender a informação a partir da capacidade de trabalho humana. Aludiremos, baseados no pesquisador Marcos Dantas, à ideia de trabalho como uma ação que acrescenta informação aos
materiais, e aos dois tipos do conceito de trabalho informacional — aleatório e redundante. Enfim, operando com tais noções, estudaremos o caso particular da sobrecarga de informação — momento em que a
capacidade de processamento informacional de indivíduos e/ou grupos é ultrapassada — para ressaltar aí
a possibilidade de inventividade.

Palavras-chave: Informação, Fetichismo, Marxismo, Ciência da Informação, Sobrecarga da Informação
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As demandas de um mundo informacional

Certos modos de compreender a atualidade já se estabeleceram: viveríamos em uma sociedade da
informação, na qual — como se poderia atestar nos estudos de alguém como Manuel Castells — as estruturas de produção e de funcionamento da economia se modificaram do século XX até os dias de hoje de
tal forma que a circulação de dados se tornou o elemento fundamental. É isso o que determina a alocação
de recursos, o que condiciona as trocas, o que determina a demanda das forças de trabalho. O modo de
produção capitalista — cujo entendimento tem um marco na obra de Karl Marx — não seria mais o mesmo
daquele descrito em O Capital: no momento atual, lidaríamos com um capitalismo cognitivo, um capitalismo algorítmico, um capitalismo marcado por uma conformação nova do seu elemento base, um capital-informação. O informacional tem, para usar uma noção do filósofo Gilles Deleuze — o caráter de palavra
de ordem, isto é, delimita os âmbitos do que pode ser pensado e encaminha o como pode ser pensado.
Nosso objetivo não é um estudo deste capitalismo informacionalizado; neste trabalho, tomamos
esse cenário como dado, ou mais, como algo que nos seduz o suficiente para que explicações do tipo referido acima nos pareçam, de pronto, evidentes. Partir disso nos servirá para tratar daquilo que está na base
dessa sedução: a informação — como aquilatar a força de arrasto que tal termo parece ter no que se refere
à nossa percepção da realidade? Propomos, como forma de delinear essa questão, a seguinte hipótese: a
informação tem características mistificatórias análogas às da mercadoria assim como definida por Marx:
elude, na sua constituição enquanto objeto, uma série de operações humanas, e passa a se confrontar aqueles que a produzem como um poderio autônomo. Marx fala do fetichismo da mercadoria; esboçaremos um
fetichismo da informação.
Os entendimentos de “informação” são múltiplos. Com aplicações desde a antiguidade clássica,
essa palavra conquista influência decisiva no século XX, com a Teoria Matemática da Informação desenvolvida por Claude Shannon e Warren Weaver. Tal perspectiva avançou a engenharia da comunicação,
modelou compreensões na linguística e na ciência cognitiva, fundamentou novos campos como a cibernética e a ciência da informação. Nesses momentos e depois, seguimos um caminho que, na partida, prescinde de preocupações semânticas (definindo “informação” como a medida da diferença em um fluxo de sinais entre emissor e receptor), e que, em paradas mais recentes, atenta aos constituintes socioculturais dos
processos informacionais. Aqui, pensamos poder abordar esse objeto pelo seu valor de face, apreendê-lo
pela imagem difusa com que, nos parece, circula no cotidiano: espécie ou subcategoria do conhecimento,
instrumentalizável (em vista de uma ação ou da composição de formas superiores de saber), atomizada,
disponível em quantidades cada vez mais abundantes na contemporaneidade. É, em suma, estoque e tarefa.
Com essa aparência, a informação permeia todos os âmbitos do dia-a-dia. Na nossa vida online,
somos considerados pelos comunicólogos prosumers — a um passo consumidores e produtores de informação. Enquanto cidadãos, nossa participação na democracia e os impactos da política sobre nós parece
depender cada vez mais da saúde dos meio ambientes informacionais em que nos colocamos, e de aprendizados no sentido da alfabetização informacional — é preciso saber avaliar fontes, considerar condições
de compartilhamento, mesmo combater a desinformação. Nesses contextos e em outros a pressão informacional surge tão intensa que gera patologias da informação: nesse sentido está, por exemplo, a ansiedade
da informação, cunhada por Richard Wurman, ou toda a problemática social anunciada por Alvin Toffler
em O Choque do Futuro. Diz-se: nós vivemos sob tão intenso fluxo de dados e de demandas informacionais que, sem recursos mais apropriados, somos abalados. Tudo se passa, vê-se, de maneira inelutável: a
informação e seu crescente são como são, e nos sobra adaptarmo-nos às injunções da modernidade.
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Nisso estão — talvez consigamos demonstrar — os caracteres do fetichismo da informação. Para
chegar a esse conceito, faremos uma leitura do primeiro capítulo de O Capital, em que Marx se propõe a
analisar os processos de formação do valor e como se constitui a forma particular que é a mercadoria no
interior do modo de produção capitalista. Após esse percurso, aplicaremos a noção de fetichismo informacional ao estudo da sobrecarga de informação — isto é, as situações em que a quantidade de conteúdo
com que um indivíduo tem de lidar sobrepuja a sua habilidade ou o tempo disponível. A sobrecarga de
informação está na base das “patologias” citadas e seria um fenômeno próprio da nossa época, efeito da
onipresença das tecnologias comunicacionais. Sua ocorrência pode ser aferida sob outros nomes, por
exemplo, no comportamento social que é descrito como fear of missing out (algo como “medo de ficar de
fora”), que “impõe” a alguns certa atualização obsessiva do que se passa nas redes. Para aquém de apreensões mais sólidas, a sobrecarga é frequentemente referida de modo superficial: amiúde somos informados
sobre o quanto estamos “soterrados” ou “afogados” por volumes de dados. Entendendo a sobrecarga de
informação pelo seu viés de fetiche, exporemos como essa problemática foi tratada ao longo da história,
evidenciando a possibilidade da agência e da criatividade humanas nesse contexto.

O fetichismo da mercadoria

O primeiro capítulo de O Capital, denominado “A Mercadoria”, expõe os processos pelos quais
as matérias-primas e os produtos do trabalho humano são ressignificados no interior de relações sociais
dadas, definidas pelos momentos de fruição própria e intercâmbio com os outros. Assim, os objetos são
entendidos — usando já um léxico marxiano que explicaremos depois — pelo seu valor de uso primeiramente; então sob a forma de valor, que aparece no confronto com outros produtos; é nesse desenvolvimento que se constitui a forma mercadoria. Ademais, o valor, após expressões diversas, ganha uma estável: a
forma dinheiro. Vê-se que Marx procura recuar até a base do modo de produção que estuda, analisando
passo a passo seus componentes. Portanto, seria cedo para dizer que há, neste capítulo, já uma análise do
capitalismo, embora haja, de fato, uma exibição daquelas que seriam as suas pedras basilares.
Os materiais que atendem às necessidades humanas têm duas propriedades: um, a sua utilidade lhe
caracteriza como valores de uso; dois, são produtos do trabalho. O valor de uso é conferido pelos próprios
aspectos da matéria (qualidades que, em um desdobramento histórico, aferimos nela e que mobilizamos
de acordo com a nossa precisão), assim como pela ação humana capaz de gerar novos recursos. Um objeto
útil, um valor de uso, esgota-se no seu consumo. Na medida em que esse objeto é confrontado a outros —
também, em si, valores de uso — no horizonte de uma relação de troca, recebe outra conceituação — que
parece tão intrínseca quanto a primeira. Oposto a outros, tem agora um valor de troca (por exemplo, cinco
borrachas valem uma caneta). O surgimento dessa nova conceituação depende de alguns procedimentos
de apagamento.
O primeiro deles é o que opõe qualitativo e quantitativo. Conforme escreve Marx (1983, p. 167):
“Como valores de uso, as mercadorias são, antes de mais nada, de diferente qualidade, como valores de
troca só podem ser de quantidade diferente, não contendo, portanto, nenhum átomo de valor de uso”.
Isto é, as particularidades materiais dos objetos deixam ser significantes assim que eles são dispostos na
equalização mercantil. Em “cinco borrachas valem uma caneta” o que tem importância é o numérico — o
látex, a tinta, suas características e aplicações próprias estão em segundo plano; o que tem efeitos é que
haja cinco quantias de um e uma quantia de outro. Ao passo que isso se dá, também os trabalhos humanos
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específicos que resultam nesses objetos são eludidos. O que há de próprio na marcenaria ou na metalurgia,
por exemplo, dilui-se, como aponta Marx (1983, p. 168) em “igual trabalho humano, trabalho humano
abstrato”. Com isso,

(...) não restou neles a não ser a mesma objetividade fantasmagórica, uma simples gelatina de
trabalho humano indiferenciado, isto é, do dispêndio de força de trabalho humano, sem consideração pela forma como foi despendida. O que essas coisas ainda representam é apenas que em
sua produção foi despendida força de trabalho humano, foi acumulado trabalho humano. Como
cristalizações dessa substância social comum a todas elas, são elas valores — valores mercantis.

Após elucidar mais longamente sobre esses processos, o filósofo passa a discorrer, conforme apontamos, a respeito do “desenvolvimento da expressão do valor contida na relação de valor das mercadorias,
de sua forma mais simples e sem brilho até a ofuscante forma dinheiro” (MARX, 1983, p. 177). Por restrições de espaço, não nos demoraremos nesse tema. O crucial para o restante de nossa análise, de todo
modo, já está dado: o processo que acompanhamos é de uma tripla conversão que dá forma ao fetichismo
da mercadoria:

A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material de igual objetividade de valor dos
produtos de trabalho, a medida do dispêndio de força de trabalho do homem por meio da sua duração, assume a forma da grandeza de valor dos produtos de trabalho, finalmente, as relações entre
os produtores, em que aquelas características sociais dos seus trabalhos são ativadas, assumem a
forma de uma relação social entre os produtos de trabalho. (MARX, 1983, p. 202).

Trata-se, assim, de mais um apagamento — se, antes, evanesceu a especificidade material dos objetos e a idiossincrasia de cada atividade laboral, agora podemos prescindir da referência ao agente humano.
Isso porque o que é característica humana, trabalho, aparece como aspecto do próprio objeto34. Tudo se
passa, no confronto entre as mercadorias, nos fluxos de troca, como se os produtos se relacionassem entre
si; a relação humana, entre humanos, que de fato está na base dessa estrutura, aparece submetida. Dito
de outra maneira, reifica-se a interação entre as pessoas e se socializa a interação entre as coisas; para os
primeiros, “seu próprio movimento social possui para eles a forma de um movimento de coisas, sob cujo
controle se encontram, em vez de controlá-las” (MARX, 1983, p. 200). Ao batizar essa aparência da mercadoria com o nome de “fetiche”, o filósofo alemão alude a um caráter místico do mundo mercantil — esse
nome, derivado do português “feitiço”, de onde se extrai “fetichismo”, foi a palavra usada por descobridores europeus para designar certos costumes religiosos com que se defrontaram: da sua ótica, os nativos
faziam, de objetos simplórios, divindade35. Na prática, Marx atribui — usamos por ora o adjetivo etnocêntrico — uma face primitiva aos seus modernos conterrâneos. O capitalismo carregaria um arcaísmo36.
O fetichismo da informação
34

Marx ressalta: podemos revirar uma mercadoria de todo jeito e não veremos nela um só átomo de valor...

35

Em Latour (2002), há uma crítica do viés etnocêntrico dessa perspectiva.

36

Uma discussão mais ampla do fetichismo em Marx está em Perlman (1970).
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Ora, nos parece possível dizer que esse é o caso do nosso mundo informacional, assim como o
expusemos na primeira seção deste artigo. A informação também é “cheia de sutileza metafísica e manhas teológicas” (MARX, 1983, p. 197). Recuperemos as afirmações feitas na introdução: indivíduos ou
cidadãos, somos confrontados com uma necessidade de processar e comunicar dados; a própria estrutura
política da sociedade depende da efetivação desses atos. A pressão desse estado de coisas conduz à criação de certa pedagogia; a inabilidade em atingir o sucesso nesses quesitos gera patologias. Parece haver
aqui um círculo disciplinar no qual os sujeitos são entendidos, formados e fragilizados segundo critérios
informacionais. Nisso tudo, a informação é como um agente independente, capaz de ditar ritmos, posturas,
decisões.
Essa situação parece particularmente clara quanto ao objeto com que lidamos na nossa dissertação
de mestrado, a sobrecarga de informação. A expressão se refere a uma situação na qual sujeitos ou grupos
são sobrepujados pela quantidade de dados com que precisam lidar. O volume de informação é excessivo
não de acordo com a sua mera disponibilidade (essa crença é comum e transparece, por exemplo, nos discursos que esperneiam sobre números grandiosos da produção de conteúdo na internet, o que, por si só,
seria avassalador) — esse volume assim será definido de acordo com uma tarefa e nos limites de um modo
de pensar a necessidade de se informar. Em outras palavras, é tendo em vista algo a realizar e sabendo
qual a capacidade de fazê-lo (levando em conta tempo e outros recursos) que uma massa será tratável ou
grande demais. O termo sobrecarga de informação pode ser considerado um guarda-chuva para vários outros designativos do excesso de informação (explosão de informação, falha de filtro, entre outros) e possui
também um aspecto de fetiche: os diagnósticos de contextos de sobrecarga é o que encaminha autores
como Alvin Toffler e Richard Wurman a propor, o primeiro, mesmo uma reconfiguração da sociedade, e,
o segundo, uma ética informacional para o dia-a-dia.
A sobrecarga de informação também aparece em diversos instantes como justificativa para que seja
renovada determinada área de atuação. Como mostramos na dissertação, isso se dá desde a antiguidade (o
que contraria outra concepção comum, de que esse fenômeno seria único à nossa contemporaneidade) e é
evidente de modo particular na Ciência da Informação — desde as ciências das quais esse campo surgiu,
a Biblioteconomia e a Documentação, à sua evolução própria, a trajetória da área é marcada por crises de
excesso informacional e práticas desenvolvidas para solucioná-las. Ao passo que o caráter fetichista reaparece — a informação, interpretada como excessiva, demanda as inovações —, também podemos enxergar
aqui uma dissolução dos seus efeitos, ou, ao menos, entrever um modo de atingir esse ato. Isso depende,
a nosso ver, de retomar a agência humana eludida nos fluxos informacionais.

O trabalho informacional

Para que essa proposição seja justificada, faremos um excurso, uma exploração do que significaria entender o trabalho do ponto de vista da informação, e de como o fetiche atua ou não nesse sentido.
Primeiramente, lembremos dos processos de apagamento que percorremos na exposição do conceito de
fetichismo segundo Marx. Nós mostramos: tanto a materialidade dos objetos é aplainada como as especificidades de cada prática profissional somem, e disso depende a personalidade da forma mercadoria.
No caso do fetichismo da informação, essas passagens também parecem ser realizadas. De um lado, as
manifestações do conhecimento humano são simplificadas em informação, diferindo só, uma e outra, pela
quantidade de dados ou pela complexidade com a qual esses últimos se organizam. Vale ressaltar que os
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estudiosos desse tema defendem frequentemente a existência de um contínuo que ascende da informação
ao conhecimento, ou dos dados à informação ao conhecimento, e que pode prosseguir desse último à
virtude. Pode-se mesmo definir a cultura de uma sociedade como um composto autopoiético de intricado
nível informacional. Paralelamente, as atividades humanas são tratadas como — reduzidas a? — meios de
produzir e comunicar informação.
Um exemplo dessa posição de Dantas (2006), que parte da noção de informação como neguentropia — isto é, uma ação capaz de se antepor à tendência natural à entropia, à gradual desorganização e
destruição dos equilíbrios físicos. Essa perspectiva surge com autores como Norbert Wiener (1894-1964),
que usava “entropia negativa”, e Léon Brillouin (1889-1969), o responsável por cunhar o termo usado por
Dantas, ambos avançando para além das pesquisas de Claude Shannon (1916-2001); esse entendimento
está na base da cibernética. Fazendo uso desse esquadro teórico, o autor relê Marx, propondo em suma a
definição de “trabalho” como integração de informação à matéria. Nas palavras do pesquisador:

O valor que o trabalho vivo concreto acrescenta aos materiais e meios de trabalho submetidos à sua
ação é a informação que neles introduz. É esta a essência real do trabalho, este “dom natural” do
trabalhador (e de qualquer ser humano) que, entre outras coisas, permite ao capital obter “mais-valor” de materiais que, não fosse assim, tenderiam entropicamente ao desgaste e dissolução. O valor
de uso da força de trabalho consiste, não na sua eventual capacidade de transformar e empregar
energia no processo de trabalho, mas na sua capacidade de nele introduzir informação. Donde o
trabalho concreto, ou útil, sendo de natureza informacional, terá valor, na medida dos graus de
aleatoriedade e redundância que processe e comunique, ao longo das atividades produtivas. (DANTAS, 2006, p. 54).

Com base na nossa exposição, pode-se criticar o marxismo cibernético de Dantas pelo seguinte: na
sua descrição, a informação não parece outra coisa que “gelatina de trabalho humano indiferenciado”. E,
se assim podemos entendê-la, é porque o apagamento relacionado à forma mercadoria está em funcionamento. Seria necessário, de um viés marxista, analisar o surgimento do conceito de informação de mesma
maneira como o de mercadoria? Assumi-lo de pronto parece nos levar a essa aporia. Também poderíamos
discutir o sentido de “valor” no artigo em foco: para Marx, como vimos, não há “um átomo” de valor na
materialidade, isto é, é no confronto mercantil que o valor de troca surge. Dessa forma, “acrescenta aos
materiais e meios de trabalho” é uma expressão indevida; igualmente, a informação não é “introduzida”.
Teríamos, pelo contrário, de investigar o surgimento da informação no interior das relações de troca37? O
diálogo proposto por Dantas entre cibernética e Marx não parece se fazer sem atrito.
Seja como for — e embora veja na informação uma potencialidade emancipatória que não há na
mercadoria38 —, há nessa formulação como que uma imagem clara do fetichismo da informação. Trabalho
37
Subsídios para uma reflexão nesse sentido podem estar na nossa dissertação de mestrado, na seção “Teorias
Socioculturais da Informação” (RIBEIRO, 2017, p. 33-35).
38
Em Dantas (2006, p. 67-68), defende-se que “a mercadoria é, estritamente, um bem entrópico”, sendo assim
sujeita ao “princípio da escassez”. Por outro lado, “o conhecimento é, estritamente, um bem neguentrópico”. O conhecimento, a informação, por esse motivo, teriam de ser considerados bens públicos, inapropriáveis. Dessa forma, “a
informação estaria a apontar para um grande rearranjo institucional, político e jurídico que permitisse tratar, como
recurso público, o conhecimento que gera, estabelecendo critérios de repartição do seu valor com base na dimensão do
trabalho social aleatório realizado, repartido pelas contribuições individuais ou coletivas concretas”. Sugerimos antes
que faltaria questionar o aparecimento da informação no interior das trocas — aqui, há a sugestão de pensá-la fora
dessas relações. Talvez isso, precisamente, lhe extirpe o caráter fetichista.
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é fluxo de informação, produtos do trabalho diferem pelos nivelamentos de informação. E, na medida em
que isso tudo é ação neguentrópica, se inscreve na natureza: o trabalhador, lemos em Dantas (2006, p.
53), adquire meios de subsistência para contrapor a entropia em si — assim como se opõe, trabalhando,
à entropia no mundo. A manha metafísica da informação parece, em última instância, superar aquela da
mercadoria.
Há, não obstante, duas facetas do trabalho informacional que podem sugerir caminhos para a superação do fetichismo da informação: ele pode se constituir tanto trabalho aleatório quanto trabalho redundante. Dantas (2006, p. 51) elucida:

“São dois momentos de um mesmo processo (...). Quando eu penso e, de imediato, digito os meus
pensamentos em um teclado de computador, realizo trabalho aleatório e redundante quase simultaneamente. Numa organização fabril, se um operário passa horas observando uma máquina a
trabalhar, sem precisar nela intervir (...) realiza trabalho redundante, até que algum evento inesperado convoque também a sua competência para realizar trabalho aleatório: identificar o problema,
modificar comandos da máquina, comunicar a dificuldade a outras instâncias etc.”

Talvez possamos dizer, em outras palavras, que se trata, de um lado, de manutenção e, de outro, de
invenção. Manutenção e invenção, redundância e aleatoriedade alternam posições nos variados contextos
do trabalho humano. Deixando de lado outra crítica possível a partir de um ponto de vista marxiano — a
divisão redundante/aleatório não restabelece outra, criticada por Marx, entre trabalho manual e intelectual? — queremos mostrar como a transição entre os dois polos, no caso da sobrecarga de informação,
significou a quebra da sujeição a ela.

A inventividade da sobrecarga de informação

Como dissemos, historicamente os produtores de conhecimento se defrontaram com situações de
excesso de informação. O naturalista Conrad Gesner (1516-1565) viu-se aturdido em relação à “multidão
de livros”; o jurista de formação Paul Otlet (1868-1944) alertou que o saber podia ser tanto “chuva benfazeja” quanto “inundação e dilúvio”; o engenheiro Vannevar Bush (1890-1974) se deparou em meados do
século XX com um problema que, com a vinda da Internet, diríamos nosso — a “explosão de informação”.
Nesses exemplos, como em outros que poderiam ser citados, podemos perceber ainda outra constante: a
cada momento de crise, esses produtores foram estimulados a criar novos métodos e instrumentos para
lhes restituir o domínio sobre o volume informacional com que precisavam trabalhar.
Gesner torna-se pioneiro da Bibliografia; Otlet, criador da Documentação; Bush, fonte primeira
da Ciência da Informação. Essas três áreas de atuação representam ferramentas que a seu tempo foram
capazes de absorver uma demanda informacional. Com novas circunstâncias no ciclo de produção de
informação, os dispositivos gerados por cada qual puderam se provar insuficientes, e foram então aperfeiçoados ou substituídos por novos meios de tratar a questão. Tal processo é o que chamamos criatividade
da sobrecarga na nossa dissertação de mestrado. Neste artigo, proporemos, como anunciado, uma interpretação diversa desse fenômeno.
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Com base na leitura de Dantas (2006), sugerimos que, em um momento dado, com um nível específico de fluxo informacional, veem-se estabelecidas formas de tratar a informação. O trabalho, nessa
situação, é redundante. O abalo dessas condições — criação de mecanismos novos para gerar ou fazer circular os dados (a prensa, a internet) — implicam, primeiramente, no estado de crise, e, então, em trabalho
aleatório, que renova a aptidão a manejar os dados. O arsenal de inovações dará forma às novas redundâncias, até que precise ser sobrepujado. Para aquém das grandes modificações nos sistemas de saber, queremos ressaltar nesses momentos a emancipação dos produtores de informação — esse retorno à capacidade
inventiva afrouxa a imposição do fetichismo da informação, abre possibilidades e o anula por completo.
Foi isso o que procuramos apontar com “retomar a agência humana eludida nos fluxos informacionais”. Se a fetichização da informação depende da indiferenciação do trabalho, não a enfraquecerá manter-se atento às particularidades do trabalho? Se o fetiche consiste nisso de a informação agir por si própria,
é preciso revelar a ação humana por detrás da informação. A distinção entre redundante e aleatório — e
a consciência de quem ambos são necessários — se mostra como um recurso para esse tipo de empreendimento, na medida em que nos faz aptos a reconhecer a posição em que estamos, o que é demandado e
qual o horizonte de renovação.
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Felipe Cordeiro Alves
(Psicólogo Clínico/UFMG)

Eixo Temático:
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Resumo:

O presente trabalho objetiva abordar o tema das fake-news a partir da perspectiva estrutural, acrescentando
às análises políticas os mecanismos em causa neste fenômeno que são opacos à racionalidade convencional. Sob esta perspectiva, é desenvolvida a vinculação das notícias falsas ao mecanismo da Verleugnung,
onde o conteúdo dessas postagens e publicações apresenta-se como negação da realidade concernente ao
jogo político. A negação da castração feminina apresenta-se como protótipo de todas as crenças e inauguração de uma divisão presente em todas as crenças posteriores. Se, por um lado, acolhe-se a realidade da
castração do outro, por outro, a crença na mãe fálica insiste. Da mesma forma, a crença na crença veiculada pelo outro resiste à análise e deliberação, gestando os fenômenos que têm protagonismo na alteração
alarmante cenário político nos últimos anos. Pretende-se apresentar um desenvolvimento preliminar dessa
vertente ainda pouco discutida das fake-news.

Palavras-chave: Fake News; Verleugnung; Crença

A problemática das notícias falsas e o projeto moderno

Os termos fake news e pós-verdade ganharam eminente visibilidade a partir do reconhecimento
da influência decisiva de notícias falsas nas eleições presidenciais americanas de 2016 e no Brexit. Neste
mesmo ano, pós-verdade foi eleita a palavra anual do dicionário Oxford, sob a definição de “relacionado
ou denotando circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que
apelos à emoção e à crença pessoal” (PETERS, 2018, p.145).
O Brasil é considerado um dos maiores difusores e consumidores de notícias falsas no mundo (JUNIOR, 2019) e, segundo o relatório de segurança digital, o número de notícias falsas detectadas sofreu um
crescimento de 7,2% entre o segundo e terceiro trimestre de 2018, passando de 4,4 para 4,8 milhões. Neste
período, houve a ampliação da fatia de notícias falsas de cunho político na totalidade desses conteúdos,
passando a corresponder de 19,5% para 46,3% de todo conteúdo veiculado no trimestre39.
39

Para mais detalhes cf. Relatório de Segurança Digital – Terceiro Trimestre (2018), DFNDR Lab
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Diante desse quadro foram organizadas diversas iniciativas no combate desses conteúdos maliciosos. Entre elas estão os recursos fact-checking que visam detectar e descredibilizar notícias com informações falsas. Nesse sentido, são desenvolvidas e discutidas formas de detecção de notícias falsas e dispositivos mais amplos de checagem de fatos (MYSLINSKI, 2018; DEODATO, SOUSA, 2018). Contudo,
essas iniciativas em proliferação pressupõem a primazia da deliberação racional na relação do sujeito com
a informação, pressuposição que é diretamente contrariada pelos fenômenos que caracterizam o sujeito
contemporâneo, entre os quais contam as próprias fake-news.
Algumas pesquisas de cunho jornalístico e filosófico ultrapassam o tom ingênuo da repercussão
midiática a respeito desse fenômeno, reconhecendo-o como a evidenciação de uma tendência antiga. Conforme aponta D’Ancona (2018), as notícias falsas não são um fenômeno recente, apresentando incidência
desde o Império Romano e tendo figurado como um elemento recorrente no sistema democrático partidário.
Adentrando nas explicações possíveis para esse cenário, encontramos o recurso recorrente à influência dos recursos digitais na relação do sujeito com o mundo e construção da realidade. O presente
estudo pretende aprofundar-se nessa vertente explicativa recorrendo à razão desde Freud, literatura que
tem sido pouco explorada na discussão sobre a construção do ambiente e estruturação das notícias falsas.
As limitações que esses estudos encontram ao abordarem o fenômeno das fake-news evidenciam a necessidade do recurso a perspectivas complementares.
O fenômeno das fake news não é menos surpreendente e constrangedor para a concepção de sujeito
autônomo e legislador-de-si do que as proposições de Freud a respeito das crenças. De fato, as primeiras
demonstram o que Freud antecipou já em 1927: a Verleugnung como mecanismo de todas as crenças.
Ao ser questionado em entrevista sobre a queda das crenças e ilusões, Zizek observa que a noção
que temos sobre crenças é de crença direta (GOLDENBERG, 2006). Esse sentido dado à crença reporta
à concepção de sujeito racional e autônomo que não pode concebê-las de outra forma. Contrariamente ao
que se supõe, Zizek aponta que somos mais crentes do que nossos antecessores e que levamos as crenças
muito mais a sério. Referindo-se ao Acreditavam os gregos em seus mitos? de Paul Veyne, o autor observa
como os povos tidos como crédulos reconheciam a eficiência simbólica de seus mitos, sem desconhecer o
que tinham de inverossímil.
Os analistas políticos atestam com embaraço os efeitos de crença no jogo político, na medida em
que expõem a dimensão irracional da deliberação política e dos fenômenos de massa. Em vez de serem
erradicadas pelo advento das inovações técnicas, as nossas tendências profundamente irracionais acompanham e são atualizadas com a inserção de novas tecnologias, codificações e instrumentos no campo da
informação. O sujeito político acaba, com a mesma ou maior frequência, defrontando-se com aquilo que
escapa à sua racionalização, escancarando sua divisão.

Crença e Psicanálise

As questões suscitadas pelo tema da crença atravessaram a história capturando em seu caminho
estudiosos dos mais diferentes campos e interesses. Com efeito, o que aqui se adota chamar de crença foi
submetido a diferentes abordagens e denominações no decorrer da história. Sua importância revela-se
enquanto índice decisivo dos sujeitos em seu engajamento no mundo e sociedade, fator cujas alterações
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históricas acompanha as modificações nas organizações sociais.
Os fenômenos das psicoses evidenciam como o alcance das crenças ultrapassa a sua reconhecida
eficácia instrumental identificada por estudos experimentais de Psicologia. O sujeito psicótico não compartilha da fé perceptiva no mundo, crença que figura como pressuposto para a percepção da realidade
(SANTIAGO; TEIXEIRA, 2017). Conforme observa Merleau-Ponty ([1945]/2011), a realidade é construída sob bases vulneráveis, sendo que a crença no que é percebido é estabelecida anteriormente à própria
percepção. A constatação empírica da realidade pressupõe uma crença sem a qual o próprio enquadre da
realidade não é possível.
Dessa forma, a realidade empírica tomada como referência externa, onde a crença atua secundariamente é sustentada pela vigência de uma crença a respeito da estabilidade e ordem mundo. Todo o
enquadre da realidade fundamenta-se nesse preconceito, de forma que só pode existir através desse viés.
Ainda que Freud não tenha tratado diretamente o tema das crenças, o edifício teórico psicanalítico apresenta ferramentas para abordá-lo. No artigo de 1927, O Fetichismo, Freud aborda o fetiche como
destino possível da vida psíquica, após a ameaça da castração. Atendo-se à infância do homem, retoma a
construção (FREUD, [1905]/1996)40 na qual a constatação da diferença entre os seus genitais e o da menina contradiz a crença no falo feminino e materno. A partir dessa constatação a criança teme perder o seu
falo, tal como a menina o perdeu.
Na constituição do fetichismo há o reconhecimento da anatomia feminina, da ausência de pênis,
ao mesmo tempo em que a recusa (Verleugnung) da experiência que impõe essa constatação. Em leitura
posterior, Mannoni (1973) define que o fetichismo não conserva a crença de que as mulheres têm um falo,
conserva o fetiche justamente porque nele sabe-se que elas não o têm. Esse momento coincide com a divisão do eu, a Ichspaltung, fenômeno que foi ampliado das psicoses para as perversões e posteriormente
para as neuroses (FREUD, [1927]/1996; [1940]/1996; [1939]/1996). Passando pela abordagem da crença
na discussão freudiana das posteriormente chamadas perversão e psicose, reunimos elementos importantes
para análise da crença de um ponto de vista geral, tendo em vista seu mecanismo.
Umas das formas de apresentá-la é recorrendo à fórmula “eu sei que... mas mesmo assim...”, que
é frequentemente escutada por psicanalistas em seus consultórios (MANNONI, 1973). A exemplo do
modelo do fetiche, uma atitude dividida se estabelece, sendo reconhecida através dos seus derivados. O
neurótico expressa o reconhecimento da ausência do falo feminino, mas, de modo deslocado, manifesta
a insistência da crença na mãe fálica através de um “mas mesmo assim...” em relação às suas crenças.
Assim, podemos dizer que Verleugnung do falo materno estabelece a fórmula de todas as crenças que
resistem ao depoimento da experiência e mantém-se à revelia da manifestação egossintônica do sujeito.
A discussão da crença a partir das estruturas clínicas oferece a possibilidade de acessar a sua
dimensão mais além do credo manifesto diretamente e, por conseguinte, aprofundar nos problemas suscitados pelo tema. As crenças, além de figurarem como elemento crucial do laço social, apresentam um
importante núcleo associado à relação do sujeito com a realidade, na medida em que conserva a rejeição
ao desmentido da realidade, cumprindo parcialmente as exigências da vida pulsional.

40

Trabalho original publicado em 1905
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Estrutura das crenças e o terreno das notícias falsas

Retomamos a questão do declínio das crenças, observando que boa parte das análises que se ocupam de avaliar o suposto decréscimo na economia das crenças referencia-se no desengajamento religioso
e político desde o Século das Luzes (Certeau [1990]/(2005))41. Tal coleção de fatos não é suficiente para
um exame completo da dimensão das crenças, visto que essas não se restringem ou estão essencialmente
fundamentadas nesses dois campos.
Apesar disso, essas análises acabam por captar que as formas de crer sofreram uma alteração geral
que pode ser localizada no declínio da autoridade religiosa, a partir das Revoluções Liberais, até o século
XIX, e na queda do bloco socialista. A alteração presente nesses dois marcos responde pela separação
entre verdade e sentido (GOLDENBERG, 2006) que, uma vez coincidentes, permitiam a primazia de um
telos e outra relação com as crenças.
É interessante o modo como emerge na argumentação de Certeau (2005), autor que defende o
declínio das crenças, recursos para explicar o seu deslocamento em uma defesa possível da manutenção
de sua vitalidade. Para Certeau há uma “queda na cotação das crenças”, referenciadas no âmbito político e
religioso, cujo efeito residual é explorado por agentes de marketing, partidos políticos e figuras religiosas.
Essa queda decorre da dispensabilidade dos mecanismos simbólicos de controle diante da criação de
recursos concretos de vigilância e repressão. Assim, “a vontade de fazer crer” satisfaz-se na tentativa de
produção de adesões declarativas, não engajadas.

Uma técnica bastante simples manteria o teatro desse crédito. Basta que as sondagens abordem um
ponto que não liga diretamente os “adeptos” ao partido, mas aquilo que não os engaja alhures – não
a energia das convicções, mas a sua inércia. “Se é falso que você acredita em outra coisa, é porque você ainda é um dos nossos.” Os resultados da operação contam então com restos de adesão.
Fazem cálculo até mesmo com o desgaste de toda convicção, pois esses restos indicam ao mesmo
tempo o refluxo daquilo em que os interrogados creram e a ausência de uma credibilidade mais
forte que os leva a outro lugar: as “vozes” não se exilam, ficam ali; jazem onde estavam, dando
lugar, no entanto, ao mesmo total. A conta se torna um conto. Essa ficção poderia muito bem ser
um apêndice ao est percipi de Borges. É o apólogo de um declínio que os números não registram e
atingem as crenças. (CERTEAU, 2005, p.278)

A instituição do que é crido como real, prossegue, dá-se a partir da excessiva repetição midiática
de pretensos fatos e pesquisas de opinião. Tais fatos se fazem crer na medida em que são imputados como
crença do outro, como consenso entre outros, e quando repercutido pelos mesmos. Essa dinâmica das
crenças leva Certeau a qualificar a sociedade atual como “sociedade recitada”. Esse aspecto da sociedade
é reconhecido em um triplo sentido, sendo “definida ao mesmo tempo por relatos (as fábulas de nossas
publicidades e de nossas informações), por suas citações e por sua interminável recitação” (CERTEAU,
2005, p.288).
O mecanismo da recitação se torna mais claro quando temos em vista o fenômeno das redes sociais. Neste campo, uma das formas da recitação é o compartilhamento, recurso através do qual milhões de
41

Trabalho original publicado em 1990.
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pessoas circulam factoides, mídias e outras modalidades de informação. As chamadas Fake News, apesar
de não representarem um fenômeno inteiramente novo, têm ganhado visibilidade nas discussões acadêmicas, políticas e jornalísticas. De acordo com estudo realizado pela USP, cerca de 12 milhões de pessoas
espalham notícias falsas sobre política (FANTINI & JANDOSO, 2018).
Contudo, tal mobilização tem se mostrado, ineficiente. Mais que isso, o conteúdo dessas iniciativas
faz transparecer um entendimento bastante estreito a respeito das crenças envolvidas nesse fenômeno por
parte de seus articuladores. Primeiramente, as iniciativas parecem pressupor que o crédito atribuído a essas
crenças dá-se de maneira voluntaria, sendo possível ajustar esse crivo através da introdução de critérios de
confiabilidade. Tal concepção desconsidera os efeitos de sentido produzidos por tais notícias, sobretudo
quando se tem em vista o aspecto de teoria de conspiração, característica bastante comum nessas notícias.
As notícias falsas não só são capazes de mobilizar e estreitar vínculos entre aqueles que as acolhem, como também apresentam um efeito cômico e de localização entre aqueles que as rejeitam. Diversas
fake news repercutem entre pessoas que questionam a sua veracidade, frequentemente servindo de referência para situar aquilo que os componentes desse grupo não são. Nota-se como as notícias falsas devem
sua eficácia à sua recitação, que pode contar mesmo com aqueles que as combatem.
Visando outros aspectos, há a necessidade de se pensar em que medida o simples desmentido de
uma noticia falsa é insuficiente para nos precaver de seu efeito. As crenças têm na recusa da castração
do Outro o seu protótipo, de modo que podem resistir ao desmentido da realidade de maneira indireta.
Tal constatação, somada à observação de Certeau sobre a instituição de um “real” a partir da crença do
Outro, permite questionar em que medida estamos efetivamente combatendo as Fake News ao vinculá-la
primariamente a grupos em que nelas crêem. Além disso, figura como objeto de consideração os modos de
desqualificar esse tipo de notícia, na medida em que a sua insistência pode ser reforçada dependendo da
forma através da qual são desmentidas.
Frequentemente as Fake News atribuem aos opositores a chefia de conspirações que os colocam,
em planos e de fato, em todos os lugares, com grandiosas maquinações ou enquanto as maiores encarnações da perversidade. Em sua versão paranoica, esses conteúdos estabelecem todo um programa de verdade que encarna o maligno. Diante desses fatos escandalosos, não há equívoco possível e não há dialogo.
Como foi possível indicar no texto, há diversos acenos para a codificação e detecção e das Fake
News. Contudo, essas iniciativas primam pela via do recalque, algo que, como observa Freud, atua a distância no caso da Verleugnung. O cenário de crise provocado pelas notícias falsas convoca os diferentes
atores envolvidos a desenvolverem estratégias interventivas que considerem os mecanismos em causa,
habilitando-os para usos que concorrem com os projetos e tendências obscuras em expansão.

Conclusão

O presente trabalho objetivou estabelecer as vinculações e possibilidades de trabalho conceitual
que articulam o tema da crença na Psicanálise, apontando a sua pertinência para a compreensão de fenômenos recentes, como o das notícias falsas. O estudo das crenças promete um maior esclarecimento sobre
as condições de eficácia e proliferação das fake news, permitindo vencer as aporias estabelecidas por essa
crise no campo da informação.
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Resumo:

De que modo pessoas e empresas envolvidas no Instagram promovem reflexões críticas sobre como essa
rede fomenta relações de dependência e distúrbios de ansiedade? Relações tóxicas com as redes sociais
foram a inspiração para a jornada detox proposta pela agência publicitária “@contente.vc.” ao fim do ano
de 2018. Buscando pensar outra hashtag associada ao convite, #ainternetqueagentequer, o trabalho utilizou método quanti qualitativo para analisar a #jornadadetoxdigital dentro do perfil da agência Contente
no Instagram. Consideramos as imagens, a legenda e destacamos um ou dois comentários relacionados à
legenda, entre 13 a 21 de dezembro de 2018. Destacamos pesquisas e expressões associadas à dependência
digital como nomofobia, para investigar como o gesto de desconectar-se pode trazer à tona experiências
mais proveitosas de conexão com a internet e entre as pessoas.

Palavras-chave: 1.Instagram 2. Nomofobia 3. FearofMissing Out (Fomo) 4. JoyOfMissing Out (JOMO)
5. Dependência Digital.

Introdução

As redes sociais podem ser redutos digitais de expressões das subjetividades contemporâneas.
Entre acontecimentos sociais e emoções, as redes expressam a participação nas conversações cotidianas
dando visibilidade a narrativas, formas de ver e fabular sobre si os outros e o mundo. Segundo Eduardo de
Jesus, o “eu” e seus desejos tornaram-se comodities de sistemas midiáticos que cartografam nossos afetos
e visões de mundo. Assim, likes por exemplo, se tornam métricas da visibilidade reposicionando formas
de produção da imagem e da subjetividade (2018, p. 158)42.
42. O Instagram quer alterar a relação com os likes dando prioridade ao conteúdo compartilhado, neste caso a imagem.
Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/07/instagram-removera-o-numero-de-curtidas-em-fotos-de-usuarios-brasileiros.html>. Acesso em: 14 jul. 2019.
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Estima-se que usuários de smartphones desbloqueiem o aparelho até 78 vezes ao dia. Este é um
dos resultados de pesquisa realizada com dois mil usuários, a Global Mobile ConsumerSurvey 2018. O
estudo investigou sobre a mobilidade dos brasileiros e entre jovens com idades de 18 a 24 anos, esse número de desbloqueio sobe para uma média de 101 vezes ao dia.43
O consumo e acesso a smartphones segue crescendo no Brasil sendo a tecnologia a que os brasileiros entrevistados mais tiveram acesso (92%). Equipamentos conectados no ambiente doméstico continuam como os mais utilizados pelos consumidores: a Smart TV está na casa de 64% dos participantes do
estudo. No entanto o consumo de conteúdo realizado por smartphones é a forma majoritária de acesso à
informação entre os entrevistados. Em 2018 a visualização semanal e o consumo de serviços de streaming
em celulares aumentaram, especialmente em formatos como filmes, séries e programas de TV.
Segundo a pesquisa Social Media Trends 201844, o Instagram é a segunda rede preferida dos brasileiros. Apesar disso, foi considerada a rede com mais impacto negativo no sono e na autoimagem dos jovens. Em janeiro de 2019 outro relatório, o da EuromonitorInternational com as “10 Principais Tendências
Globais de Consumo 2019”45 mencionou a sigla “Jomo”, redução de “JoyofMissing Out”. Em tradução
livre segundo Cunha (2019) trata-se “da alegria de perder ou não participar de algo importante, comentado
nas redes sociais.” A sigla parece ir nacontra-mão das estatísticas que mencionamos acima pois diz da satisfação em estar desconectado. Já a “Fomo”, redução de “FearofMissing Out”, seria o contrário de Jomo.
É o nome atribuído à ansiedade de se atualizar a tempo e a hora do que as pessoas estão vendo, publicando,
comentando nas redes sociais online.
Outra ocorrência associada à dependência digital é conhecida como nomofobia. Originário do
termo em inglês “No Mobile phobia” ou “Nomophobia - FearofBeingwithout a Mobile Phone”46. Em
tradução nossa, é o medo de estar sem o computador, celular e, portanto, desconectados da internet, das
redes sociais online. Segundo Anna Lucia Spear King e Eduardo Guedes, não se trata de ser contra as
tecnologias e sim de defendê-las a partir de um o uso digital consciente. Autores da obra “Nomofobia” da
editora Atheneu, King e Guedes (2014) pesquisam sobre dependência de celular e internet (“No Mobile
Fobia”). Eles fundaram o primeiro núcleo no Brasil especializado em Detox Digital no Brasil: o Instituto
Delete (Desintoxicação de Tecnologias), vinculado à UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O
local conta com “profissionais da área da saúde, comunicação e educação (médicos, psicólogos, pedagogos e pesquisadores)” e todos investigam como as tecnologias interferem no comportamento humano.
Eles oferecem suporte e tratamento aos usuários que abusam da tecnologia.”47
Deste modo a pergunta que orienta este artigo é “de que modo, pessoas e empresas envolvidas no
Instagram promovem reflexões críticas sobre como esta rede fomenta relações de dependência e distúrbios
de ansiedade?” Questões como essa nos levaram à jornada de detox digital ao fim do ano de 2018, proposta pela agência publicitária “@contente.vc” no Instagram, que conta de modo geral com 230.000 pessoas
conectadas em seus perfis nas redes sociais online48. Nos chama a atenção que uma agência publicitária
discuta o assunto pois em geral tais agências incentivam muitos comportamentos que corroboram a ansie43
Disponível em: <https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/
mobile-survey.html#>. Acesso em 13 mar. 2019.
44
Disponível em: <https://inteligencia.rockcontent.com/social-media-trends-2018/>. Acesso em: 12 jul.2019.
45
Disponível em: <https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2019/01/31/abandonar-todas-as-redes-sociais-e-uma-tendencia-entenda-por-que.htm>. Acesso em 13 mar. 2019.
46
Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/article/scientists-study-nomophobia-mdash-fear-of-being-without-a-mobile-phone/>. Acesso em 16 abr. 2019.
47
Disponível em: <https://www.institutodelete.com/home >. Acesso em 16 abr. 2019.
48
Disponível em: <https://www.contente.vc/sobre>. Acesso em 16 abr. 2019.
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dade derivada do estilo de vida contemporâneo.

Agência Contente, Instagram e a #internetqueagentequer

A Contente é uma agência que se apresenta como criadora de “projetos, promoções comerciais,
eventos, ações, campanhas para marcas, publicações, fazendo curadoria e conteúdo, com o objetivo de
contribuir para a #ainternetqueagentequer”. Resultado do encontro da jornalista Daniela Arrais e da publicitária Luiza Voll a Contente mobiliza-se segundo elas, para “fazer da internet um espaço mais humano,
acolhedor, autoral e consciente”.
O primeiro projeto da dupla, o Instamission, teve início em 2011 e se desdobrou em projetos como
o #jornadadetoxdigital. A ideia é propor que os seguidores cumpram missões fotográficas que “inspiram
as pessoas a perceberem a beleza do cotidiano, a se engajarem em causas relevantes, a se conectaram com
o outro e a terem um olhar vivo para a cidade, o entorno e o mundo.
Ao longo das postagens da jornada, vimos uma associação com o projeto #internetqueagentequer.
Há importância em pensarmos como a sociedade pode conviver com uma realidade de hiperconexão sem
abrir mão da criticidade. Tais iniciativas legitimam um dado importante observado nos resultados das diversas pesquisas mencionadas inicialmente: as pessoas podem adoecer por causa da internet.
Embora este trabalho não contenha o objetivo de promover a agência Contente, consideramos
relevante que duas profissionais da Comunicação, em atuação no mercado, demonstrem que é possível
adotar posturas que problematizam a apropriação das redes sociais online pelo mercado e em questões que
tangenciam a subjetividade. O modo com a agência se coloca neste contexto, os estudos acerca da nomofobia por exemplo, mostram como os objetos digitais passam conformar anseios e práticas revelados pelo
conteúdo de textos e imagens das plataformas. É válido dizer que “Cultura da Conectividade” sob a ótica
da José Van Dijck (2013) se aprofunda neste aspecto49.
Nos propusemos a uma análise quanti qualitativa para investigar imagens e legenda da #jornadadetoxdigital, entre 13 a 21 de dezembro de 2018 no perfil da agência Contente no Instagram, destacando
um ou dois comentários relacionados à legenda50. A reflexão de alguns autores procuram dialogar com a
análise e estão dispostos na tabela (1), procurando debater as legendas e as reflexões sobre o comportamento de dependência da internet.

Análise: postagens de 13 a 21 de dezembro #jornadadetoxdigital

49
Para a autora a Cultura da Conectividade é a soma de espaços em que ocorre aquisição de dados de usuários,
com consequências na formação de identidades e memórias, na alienação e prazer de vivenciar experiências colaborativas em meio às transformações tecnológicas das mídias. Assim, mecanismos tecno-comerciais revelam disputas de
poder em um ecossistema de plataformas em que estratégias online do YouTube, por exemplo, tornam-se inovadoras na
medida em que se fundem a táticas midiáticas convencionais (p. 111, 2013)
50
A identidade dos usuários foi preservada e o número escolhido de comentários destacados se justifica em função do tamanho do artigo.  
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Tabela (1) - Análise - Criação da autora

Considerações Finais

O tema nos instiga desde sempre e o presente artigo sofreu modificações após a apresentação no
Simpósio. Desejamos aprofundar pesquisas no tema e esperamos que outros pesquisadores se interessem.
Os projetos Instamission, #ainternetqueagentequer, #jornadadetoxdigital atuam como um conectivo da
pauta “internet e saúde mental”. Entre 10 de junho de 2019 a 10 de julho de 2019 nós observamos os desdobramentos da proposta de detox da agência Contente. Além de seguirem com postagens reflexivas sobre
nossa relação com a internet, o assunto apareceu em publicações Daniela Arrais (@daniarrais) e Luiza
Voll (@luizavoll). Além disto foi criado um site em “detoxdigital.contente.vc” como convite de imersão
coletiva para pensar o excesso (de consumo) de informação, segundo a agência.
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Destacamos que as siglas como Fomo ou Jomo, citadas ao longo do trabalho ainda não são um
consenso na área médica. Ainda sim apontam para a realidade de distúrbios na saúde mental em relação à
internet. Ao longo do trabalho nos surpreendemos em encontrar mais quatro expressões sobre o assunto51:
1) MOMO: Mystery ofmissing out que diz respeito ‘a paranóia quando os amigos não postam nada nas
redes sociais e pensamentos obsessivos sobre tal amigo dominam a mente por achar que eles estão se divertindo sem você; 2) FOJI: Fearofjoining in: oposto da Momo, o sentimento é o de não atualizar amigos
pelas redes pois a pessoa sente-se insegura quanto ao que postar ou comentar, gerando uma insegurança tal
que pode levar o sujeito a se desconectar das redes por medo de que ninguém queira ser um “amigo”; 3)
BROMO ‘bros’ (friends) protectyoufrommissing out: ação solidariedade de seus amigos. Se eles saíram na
noite anterior, eles deliberadamente se abstêm de postar fotos da diversão que estavam tendo, por medo de
fazer você se sentir excluído; 4) SLOMO: Slowtomissing out: Todo mundo está tendo um tempo melhor
do que você, mas você está dormindo, então você não sabe até a manhã seguinte, quando você entrar no
Facebook e encontrar a sua linha do tempo repleta de fotos da noite anterior.
Ainda que a internet apresente potencialidades positivas, é sabido que ela fomenta relações de mercado e estereótipos culturais discutíveis e que reverberam ideais de uma boa reputação. Expressões como
“Jomo”, “Nomofobia” ou “Slomo”, revelam espectros de relações pouco saudáveis diante das promessas
de que a conexão online cria a mesma conexão entre as pessoas. Interações que revelam a “escrita de si”
nos moldes foucaultianos em um “Show do Eu” conforme nos fala Paula Sibília (2016), não só a expressão
de um self contemporâneo. Elas operam formas de editar a felicidade e as experiências humanas.
A internet “é incŕivel” e diversa, mas não inventou episódios da subjetividade. Ela os atualiza e
reflete emoções muito anteriores à popularização da web, dos blogs, das redes sociais online. Contemporaneamente se torna ainda mais urgente a consciência de que sejamos gestores de nossa vida, de nossa
vida digital cotidiana: relações, conteúdo, serviços, perfis, hábitos e causas, dentre outros. O destino que
damos ao nosso tempo pode ser um dos caminhos para se descobrir onde e como pode acontecer #ainternetqueagentequer.
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Resumo:

Desde as últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, muito se têm falado sobre o compartilhamento de fake news nas redes sociais. No contexto brasileiro, o compartilhamento de mensagens falsas
obteve um papel central nas campanhas. Conteúdos vindos de fontes duvidosas foram compartilhados,
influenciando dessa forma milhares de pessoas que também as compartilhavam sem se preocupar com a
veracidade das notícias. Desse contexto, separamos duas questões para serem pensadas a partir da psicanálise: a) primeiramente, que tipo de relação entre saber e verdade essas informações puderam constituir
para se tornarem virais e ganharem credibilidade? Para além da crença, como podemos pensar a adesão em
massa de eleitores, a notícias tão pouco verossimilhantes? Para a primeira questão, pretendemos pensar a
certo deslocamento ou pulverização do lugar do Outro que legitima o saber na contemporaneidade. Freud
em “Psicologia das massas e análise do eu” nos auxilia a pensar a segunda indagação, pois questiona como
movimentos de massa podem suprimir o sujeito. Analisando grupos artificiais, se pergunta “Que mecanismo liga a massa a um líder?”. Para responder a essa questão, lança mão do conceito de libido. Segundo
ele, pela força do amor (Eros) se dá essa ligação. Este mecanismo é o responsável por formar os processos
de identificação. A identificação é a forma principal de ligação afetiva com o objeto. É nesse sentido que,
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em detrimento do critério de veracidade, a relação do sujeito com o saber no mundo virtual é sobretudo
marcada pela identificação ao grupo que constitui uma comunidade de gozo.

Palavras-chave: Psicanálise; fake news; pós-verdade; eleições.

Introdução

Nas últimas eleições de 2018, assistimos um tanto perplexos ao impacto das mídias sociais na posição
política dos eleitores. Por um lado, tínhamos já visto em eleições anteriores a crescente importância que
a internet adquiriu não apenas do ponto de vista da propaganda eleitoral, mas como espaço aberto para
questionamentos, rupturas, surpresas e, de certa forma, uma quebra de hegemonia que os meios tradicionais de comunicação detinham acerca da verdade. Alguns episódios, como as manifestações contra a
copa do mundo de 2014, além de outros mais recentes, como a greve de caminhoneiros em 2018, já nos
haviam apresentado um poder de mobilização de massa advindo das mídias virtuais. Por outro lado, é
preciso admitir que não há consenso em torno dos significados e das implicações dessa crescente onda
virtual no universo político e social. Se por ocasião das eleições de 2010 as análises positivas eram bem
comuns, destacando-se a grande abertura democrática dos debates públicos possibilitada pela internet, que
parecia ameaçar a hegemonia dos poderes econômicos que detinham o acesso aos meios de comunicação
de massa; em 2018 nos deparamos com análises bem mais críticas, que destacam o movimento de massificação e mobilização de afetos irracionais e de manifestações de ódio através de notícias falsas e boatos
difamatórios.
É preciso considerar que, nesse meio tempo, tivemos muitas mudanças, não apenas no cenário político –
que veio se encaminhando em direção a uma crise sem fim, corroendo paulatinamente a confiança pública
nos discursos políticos –, mas também no próprio universo virtual, que transformou muito rapidamente
a forma como as pessoas produzem e compartilham conteúdos, interagem em comunidades e consomem
produtos e informações na rede. Além disso, o uso de robôs (contas automatizadas) e o desenvolvimento
de algoritmos de inteligência artificial vem possibilitando um controle progressivo pelo capital do espaço
de circulação na rede, controle que se mostra muito mais obscuro e insidioso do que aquele possibilitado
pelas mídias televisivas. Não é à tôa, pois, que a nossa confiança no potencial político das redes virtuais se
tornou no mínimo mais sombria, senão paranoica.
Trata-se de um cenário que nos abre várias linhas de análise. Embora não seja possível perseguir todas
elas, é preciso tê-las em mente para evitar simplificações precipitadas. É nesse cenário que pretendemos
discutir, a partir da psicanálise, o impacto das fake news nas últimas eleições, a partir de um questionamento sobre as mobilizações subjetivas implicadas na situação. Na primeira parte, evocamos a noção de
semblante para trazer uma hipótese lacaniana sobre certa transformação na relação entre saber e verdade
que tornaria o terreno fértil para a proliferação autoverdades, ou seja, de falas performáticas cujo valor se
afirma no próprio ato de proferimento. Trata-se do que Eliane Brum (2018) definiu como “a valorização
do ato de dizer, mais do que o conteúdo do que se diz”52. Na segunda parte, evocamos o clássico texto de
Freud sobre a psicologia das massas para discutirmos como a lógica da mobilização de massas poderia
manifestar-se no cenário das redes sociais.
52

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/16/politica/1531751001_113905.html
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Tudo que é discurso só pode dar-se como semblante (Lacan, 1971/2009, p. 15)

Essa frase é dita por Lacan no Seminário 18, que foi traduzido para o português como De um discurso
que não fosse semblante53. Trata-se do que poderíamos chamar do acabamento de uma teoria da verdade
em Lacan, que dá sequência à formulação do Seminário 17 que define a interpretação como “o saber no
lugar da verdade” (Lacan, 1969/1992). De forma bem resumida, podemos entender que o discurso, para
Lacan, sempre esconde uma impossibilidade de acesso à verdade – com exceção talvez do discurso do
analista, que a revela. De toda forma, a exceção aqui não coloca a psicanálise no lugar de discurso verdadeiro. Como todos os outros, o discurso do analista também é agenciado por um semblante. Essa tese não
é uma inovação desse seminário, ela já havia sido formulada com outras referências anteriormente, como
nas afirmações de que a verdade tem estrutura de ficção, não existe metalinguagem, não existe o Outro do
Outro, ou da própria notação que já aparece no grafo do desejo dando conta dessa impossibilidade no seio
do Outro: o A barrado (Lacan, 1971/2009). O que nos interessa, porém, nessa formulação é sua definição
em termos de discurso: no fundo, o discurso sempre depende das aparências, não passa de semblante.
Pode-se dizer que o mundo da política eleitoral é o melhor lugar em que se pode dar corpo a essa tese. Nos
últimos tempos, aliás, qualificar uma ação de política virou quase sinônimo de uma acusação de politicagem, ou seja, de servir a interesses escusos. Desde sempre, no entanto, convivemos com a ideia de que o
discurso político é um discurso repleto de promessas falsas, é sempre a mesma coisa, é só um faz-de-conta.
Nesse sentido, a política é um jogo que se vale desse faz de conta para produzir seus efeitos. Mas, para
que o jogo funcione, é preciso que as pessoas confiem na seriedade de suas regras. Podemos dizer que a
política depende da lógica da crença, explicitada por Zizek: “a estrutura da crença é aquela da Spaltung
und Verleugnung [cisão e desmentido] fetichistas (“Sei que não há grande Outro, mas ainda assim...” (p.
12). Não é trivial o fato que Zizek aponta de que ninguém escapa da crença (p. 11). Podemos pensar isso
no universo da política: eu sei que não vai mudar nada, que é tudo ladrão, que o trabalhador sempre se
ferra, etc., mas, ainda assim, tenho que votar e fazer a escolha certa.
Em todo pleito, os eleitores se deparam, de certa forma, com essa sensação de desamparo, de desesperança, que podemos traduzir em termos lacanianos: essa sensação de que o Outro não existe e de que é
tudo semblante – ou, em termos mais mineiros: conversa para boi dormir. Mesmo em 2010, por exemplo,
quando o governo chega nas eleições com uma popularidade de quase 90% e consegue eleger sua candidata, podemos tomar a eleição de Tiririca para a Câmara como um sintoma dessa descrença na política.
Por mais que os jornalistas e intelectuais alertassem para o que consideravam uma armadilha para a democracia esse voto de protesto, o palhaço brasileiro conseguiu ser o mais votado no cargo que disputou,
apesar de ter destacado em sua campanha o seu próprio despreparo: “Vote Tiririca, pior do que tá não fica”,
era seu slogan. Esse exemplo nos ajuda a ilustrar nossa hipótese: tanto o presidente com popularidade
recorde quanto o candidato palhaço têm uma relação diferenciada com o discurso político, que os levam
a demarcar as contradições internas do próprio discurso democrático, denunciando o seu caráter plástico.
Não quer dizer que a democracia brasileira seja fake, ou que seja menos evoluída que outras. O fato é que
toda democracia, por ser sustentada pelo discurso, tem sempre uma dimensão plástica, uma dimensão de
ficção, uma dimensão de fantasia. No final das contas, todo discurso é sustentado pelas aparências ou por
um semblant. É nesse sentido que dissemos que a política é o palco perfeito para nossa constatação de que
o que está em jogo na disputa entre os candidatos não é nenhuma ‘essência’ ou ‘identidade política’, mas
uma aparência ou – para usar o termo publicitário – uma imagem.
53

D’un discours qui ne serait pas du semblant.
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O que acontece nesse intervalo entre 2010 e 2018 é que as crises econômicas e as incessantes denúncias
de corrupção vêm explicitar para o público essa verdade. Os protestos massivos de 2013 já se enunciavam
como uma resposta a esse declínio da confiança no Outro, entrevista nas críticas aos partidos políticos
como forma de representação democrática. Alguns intelectuais alertavam então para os riscos envolvidos
nessa generalização da descrença. As fraturas na representação política poderiam abrir espaço para o ressurgimento de antigos monstros autoritários ou para o protagonismo de novos monstros. Chegamos então
nas eleições de 2018 numa situação, em termos de confiança no governo, que foi o exato oposto de 2010:
recorde de impopularidade. A ideia de que a corrupção é generalizada e de que não se pode confiar no
discurso da política constitui o cenário ideal de relativização da verdade que levará à possibilidade de que
“verdades alternativas”54 sejam aceitas e massivamente compartilhadas pela população.
Diante da queda dos semblantes na política, podemos pensar em pelo menos duas fortes estratégias: a de
recompor a boa imagem – evocando, por exemplo, a popularidade de uma figura que consegue incorporar
o discurso político com vigor e fazer as pessoas acreditarem no “Brasil feliz de novo”; ou a de distanciar-se dos semblantes, estratégia adotadas pelos outsiders da política, que funcionou em muitos lugares.
Como a primeira estratégia foi, senão abortada pelo menos dificultada com o auxílio das instâncias judiciárias, o caminho ficou aberto para a segunda estratégia. Usar a própria desconfiança nos semblantes da
política para promover uma espécie de lugar de exceção a “tudo isso que tá aí”.
Se o poder sempre se valeu da imagem (reforçada pela força do discurso da mídia) e do saber (sustentada
no discurso da universidade e da ciência) para estabelecer suas verdades, uma verdade alternativa deve
mostrar-se contra essas forças, daí as estratégias de desqualificação do jornalismo – muito presente no
governo Trump, desde a campanha – e da universidade e seus professores, representantes do saber, constantemente acusados de comunistas e esquerdopatas.
Paradoxalmente, nessa era que ficou conhecida como pós-verdade, as fakenews ganham peso justamente
por se valerem dos furos do saber. Já que não existe um Outro que pode dar a garantia da verdade, o que
vale é o que eu digo. Ou, tem mais valor quem tem coragem de proferir sua própria verdade, mesmo que
seja uma verdade mentirosa. Ou ainda, é melhor acreditar naquilo que circula no meu grupo (que pode
ser aqui entendido como grupo social ou grupo de WhatsApp), mesmo que pareça inverossímil. Ou, mais
ainda, mesmo que eu saiba de antemão que seja mentira, vou compartilhar, pois sei que pode reforçar o
discurso do meu grupo.

Psicologia das massas ou de grupo e a viralização de fakenews

Ainda que o descrédito dos semblantes tenha sido importante no cenário descrito, não nos parece explicação suficiente para o crédito massivo auferido por fakenews esdrúxulas. Aqui talvez seja mais interessante
retomarmos um pouco das articulações de Freud (1921/1996) sobre a psicologia das massas ou psicologia
de grupo, como consta na tradução inglesa. Pensamos que talvez seja interessante operar com a ambiguidade entre as diferentes traduções. Se, por um lado, do ponto de vista midiático, a noção de massificação
pode ser pertinente para se pensar a mobilização massiva do eleitorado; por outro lado, essa massa não
foi alcançada senão pela lógica de se transmitir, para cada grupo, o que cada um queria ouvir. As mídias
54
A expressão está relacionada à resposta dada pelo governo Trump ao questionamento da imprensa contra declarações falsas do presidente: “Você está dizendo que é uma mentira. Nosso chefe de imprensa, Sean Spicer, apresentou
fatos alternativos a isso”... - Veja mais em https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/03/05/dos-fatos-alternativos-do-governo-trump-as-verdades-alternativas-de-fhc/?cmpid=copiaecola
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sociais permitiram que a campanha pudesse destacar, para os religiosos, os boatos relativos à sexualidade;
para os militares, as questões pertinentes a um suposto patriotismo e à militarização da segurança pública;
para os empresários, uma promessa de liberalismo econômico e, para os anti-petistas, mensagens acerca
da corrupção. Ao mesmo tempo em que esses grupos formavam uma grande massa, cada um deles era
mobilizado por mensagens diferentes.
Freud em Psicologia de grupo e análise do ego (1921/1996) tenta a sua própria maneira analisar a psicologia das massas, partindo do viés psicanalítico. Evocando outros autores, como LeBon e McDougall, ele
ratifica algumas de suas hipóteses para explicar a mudança no comportamento do indivíduo quando este
se insere em um contexto de grupo. Dentre as várias características citadas, algumas chamam a atenção,
como a supressão do indivíduo em nome do grupo, a intensificação das emoções e o desprezo pela verdade. Esses autores utilizam a sugestão para explicar essa modificação, mas Freud vai além disso e toma o
conceito de libido para embasar sua tese. Se tem uma força que é tão capaz de mobilizar a adesão cega das
pessoas a determinado grupo, certamente isso tem algo a ver com uma demanda de amor.
Freud não deixa de salientar que a inserção em grupos mais organizados poderia operar num sentido oposto – com a elevação dos princípios éticos, por exemplo –, de modo que esses fenômenos estariam mais
ligados a grupos efêmeros, massas ou multidões. Algumas das transformações subjetivas por ele descritas
nessa situação parecem remeter diretamente à nossa discussão sobre a capacidade de mobilização das fake
news. Por exemplo:

Os grupos nunca ansiaram pela verdade. Exigem ilusões e não podem passar sem elas. Constantemente dão ao que é irreal precedência sobre o real; são quase tão intensamente influenciados pelo
que é falso quanto pelo que é verdadeiro. Possuem tendência evidente a não distinguir entre as
duas coisas [...]. Tal como nos sonhos e na hipnose, nas operações mentais de um grupo a função
de verificação da realidade das coisas cai para o segundo plano, em comparação com a força dos
impulsos plenos de desejo com sua catexia afetiva. (p. 87)

Não é preciso fazer muito esforço para enxergar nessa passagem o retrato de alguns grupos de WhatsApp
durante a campanha eleitoral. As pessoas não apenas deixavam para segundo plano a função de verificação da realidade como hostilizavam qualquer tentativa nesse sentido. Os sentimentos eram, tal como
descritos por Freud “muito exagerados” de maneira que se, antes, algumas diferenças de opinião eram
perfeitamente toleradas, durante a campanha se transformaram em “ódio furioso” (p. 85). Meras suspeitas
ou insinuações contra o candidato adversário, geravam verdades que se transformavam “numa certeza
incontrovertível” (p. 85).
Para além, entretanto, da força que tem o grupo sobre o sujeito, Freud nos ajuda também a pensar sobre
o fundamento de sua estrutura. Mais do que simplesmente uma comparação entre características de cada
grupo (mais ou menos organizado, mais ou menos duradouro, etc.), ele toma a relação com o líder como
um elemento central para se compreender sua estruturação.
Segundo Freud, a força erótica do laço grupal se sustenta no modelo da relação com o pai. É necessário
que os indivíduos de um grupo acreditem que seu líder ama a todos de modo igual. Esse elemento tem
dupla função: primeiro, cola o grupo ao líder em uma espécie de estado de enamoramento e, em segunda
instância, liga os indivíduos entre si. Para merecer o amor do grupo, o indivíduo abandona seus gostos
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e inibições individuais e praticamente se transforma “num autômato que deixou de ser dirigido pela sua
vontade” (p. 87).
Freud evoca a noção de identificação para esclarecer esses laços, tomando-a como “a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa” (p. 115). O indivíduo quando em grupo é encorajado a ter atitudes que dificilmente teria sozinho. Ele abandona sua individualidade e submete-se aos desejos coletivos
por amor. O laço libidinal existente e que une todos em um mesmo grupo produz efeitos de identificação e
de sugestão. A identificação surge na posição do líder, enquanto o contágio da sugestão é perpetuado entre
os pares dentro da massa.
A função do líder segue a estrutura da relação com o lugar deixado pelo pai primevo, que se coloca como
o ideal do grupo “que dirige o ego no lugar do ideal do ego” (p. 138). Retomando os termos lacanianos
com os quais iniciamos a discussão, o líder é alguém que sustenta o semblante de não estar submetido à
castração e que se coloca, pois, como uma exceção.
Não é difícil de perceber a relação entre a proliferação das fake news nas redes sociais e os processos de
identificação grupal, na medida em que o amor do grupo ou pelo grupo viria suplantar a relação com a
verdade. Também foi notório como alguns grupos chegavam a renunciar parte de seus valores, fechando
os olhos para as contradições nos discursos – como a defesa da vida pelos religiosos e a apologia às armas;
ou o liberalismo econômico e o conservadorismo intervencionista no campo dos costumes, dentre tantas
outras – em troca da defesa de seu candidato.
O ponto que talvez seja mais complexo de conciliar com as reflexões freudianas é o da relação do líder
com a idealização paterna. Era de se esperar que o candidato capaz de unir grupos tão heterogêneos numa
grande massa de eleitores tivesse várias qualidades capazes de alçá-lo à condição de ideal. Na situação,
porém, em que os semblantes da política estão tão desgastados, o efeito de idealização parece ter se originado justamente da capacidade de opor-se aos ideais. O que colocou o candidato eleito no lugar de exceção
constituidora da massa parece ter sido o traço paradoxal de não ter nenhum traço de um líder tradicional.
Ou, pelo menos, o semblante de não ter nenhum compromisso com os semblantes tradicionais da política.

Para concluir

Não é fácil fazer uma leitura ampla de fatos tão próximos e tão inusitados como foram as surpresas e reviravoltas das últimas eleições presidenciais. De igual modo, é quase impossível realizar uma leitura neutra,
mesmo que façamos um esforço para suspender nossa própria relação afetiva com as querelas e grupos
que ainda permanecem em disputa pela interpretação dos fatos e pelos próprios rumos políticos do país.
Em todo o caso, facilita nosso trabalho não ter como ambição mais do que despertar algumas reflexões
e explorar algumas chaves de leitura. A primeira delas, foi ancorada na tese de que as constantes crises e
denúncias levou a um desgaste do discurso político que, em termos lacanianos, pode ser lido como uma
denúncia dos furos no campo do Outro e do caráter fictício do saber no campo da política. Essa tese concorda com a afirmação recente do ex-presidente: “A política está efetivamente demonizada, e vai levar
um tempo muito grande pra gente poder tratá-la com seriedade”. Nesse sentido, alguém que se apresenta
com a pose de dizer o que pensa e de não levar a sério as grandes questões do nosso tempo parece ter se
colocado na posição de exceção ideal para a constituição dos efeitos de grupo. Entretanto, o impacto dessa
estratégia não teria sido tão grande não fosse a força das mídias virtuais. Os aplicativos de mensagens e
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outras redes sociais se mostraram um ambiente perfeito para trazer vozes que se apresentavam como oposição não apenas à grande mídia, mas ao próprio saber que sempre sustentou o poder. Em vez de acreditar
no saber que vem do Outro, foi possível fixar-se nas verdades prêt-à-porter, ou seja, mensagens que eram
direcionadas de acordo com o interesse de consumo de cada segmento. Nesse sentido o critério de veracidade cede lugar para a pressão da massa, ainda que tenha sido uma massa efêmera, que já dá hoje todas as
mostras de não ter conseguido integrar os desejos e as verdades dos diferentes grupos.
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Eixo Temático:
3.Saber e informação na cultura digital.

Resumo:

Quem são e como se relacionam os YouTubers indicados como fonte de informação por Jair Bolsonaro em
novembro de 2018 no Twitter? Diante de tais questões, o presente trabalho investiga o comportamento e
a produção de conteúdo nos seis canais recomendados pelo presidente. São eles: 1) Olavo de Carvalho, 2)
Embaixada da Resistência, 3) Nando Moura; 4) Bernardo Kuester; 5) Tradutores de Direita; 6) Diego Rox
Oficial. Com base em coleta realizada com a ferramenta YouTube Data Tools procedemos uma análise
quanti-qualitativa de redes com suporte do software Gephi. Consideramos a plataforma YouTube como
espaço da Cultura da Conectividade (VAN DIJCK, 2013) em um ecossistema midiático diverso (SANTAELLA, 2016). Deste modo enfatizamos que as eleições presidenciais em 2018 foram marcadas pela
disseminação de fake news em torno de polarização política, notando que a participação das mídias digitais foimarcantes para a produção e consumo informacional, compreendendo que tal processo foi marcado
pelas interações e elementos algorítmicos do YouTube.

Palavras-chave: YouTube; Análise de redes sociais;Jair Bolsonaro; Internet e sociedade; Eleições 2018;
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1.

Introdução

As eleições de 2018 figuraram como temática central nas redes sociais online, evidenciando uma
polarização que se perpetua no cotidiano, em noticiários do rádio e televisão, demonstrando um radicalismo de ideias nas campanhas e debates políticos contemporâneos.
Para os objetivos deste artigo, voltamo-nos à investigação dos conteúdos criados a partir da disputa narrativa dos youtubers indicados pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro de 2018. De antemão,
investigamos o YouTube brasileiro com base em uma análise de redes por meio do software Gephi e tomando-o como um ecossistema midiático online e plural. Considerando a participação das mídias digitais
no processo de produção-consumo de informação, este trabalho também procura entender as relações presentes dentro deste ecossistema, considerando o modo como o algoritmo do YouTube atua nessas relações.
O recorte empírico considera os seis canais recomendados pelo presidente Jair Bolsonaro em
novembro de 2018. O presidente recomendou os canais Olavo de Carvalho, Embaixada da Resistência,
Tradutores de Direita, Bernardo Kuester, Nando Moura e Diego Rox Oficial como “excelentes opções de
canal de informação no youtube”.
As eleições presidenciais em 2018 foram marcadas pela disseminação de fake news em torno de
polarização política. Os canais indicados por Bolsonaro participaram de várias brigas/debates nas redes
sociais. Isto fere a democracia na medida em que teorias conspiratórias são associadas à falta de credibilidade de instituições como a imprensa.

1.1.

YouTube como plataforma e ecossistema midiático

Criado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim e comprado pelo Google em 2006, o YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos constantemente atualizada. Atualmente ele apresenta
uma miríade de conteúdo informacional, muitas vezes reconhecido como jornalismo, outras vezes destinados a alcunha de entretenimento, mas sempre seguindo a dinâmica da recomendação mediada por algoritmo.
Fato é que a dimensão jornalística da informação perpassa a plataforma conectando-se a outros
formatos midiáticos. Nesta circunstância a produção de mídia em/para plataforma também oferece uma
diversidade de conteúdos, apelos estéticos e performances éticas (posicionamento político, narrativas
ideológicas) que aparecem como atores importantes para os processos de produção informacional e de
formação da opinião pública da internet contemporânea.
José Van Dijck (2013) chama a atenção para a influência da estrutura das redes sociais como um
ecossistema de mídias conectivas sustentadas por usuários quanto por proprietários, em que a tecnologia
está subjacente aos métodos governamentais e mecanismos de mercantilização. Para a autora a Cultura
da Conectividade é a soma de espaços em que ocorre aquisição de dados de usuários, com consequências
na formação de identidades e memórias, na alienação e prazer de vivenciar experiências colaborativas em
meio às transformações tecnológicas das mídias. Assim, mecanismos tecno-comerciais revelam disputas
de poder em um ecossistema de plataformas em que estratégias online do YouTube, por exemplo, tornam-se inovadoras na medida em que se fundem a táticas midiáticas convencionais (p. 111, tradução nossa)55.
55
Tradução nossa: “Contrarytopublicimage, Google pushed professional contentatanearlystage, and its innovative online strategiessoonmergedwithconventional broadcast tactics” (VAN DIJCK, 2013, p. 111).
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Como visto, o ranqueamento dos vídeos e fatores como “popularidade” orquestram relações complexas entre produtores de conteúdo56, usuários finais, anunciantes. Segundo Van Dijck “não devemos
subestimar a forma como uma plataforma poderosa pode orientar hábitos e inclinações dos usuários, utilizando interfaces sofisticadas” (CAMARGO, TERRA, apud VAN DIJCK, 2017). A medida que o YouTube
apresenta similaridades com o modelo televisivo, ganha confiabilidade e se integra ao cotidiano. Essa
concepção de Van Dijck (2013) auxilia o entendimento de como torna-se possível que youtubers afetem a
opinião pública. Fato que investigamos durante as eleições 2018, como discutiremos adiante.
Diante de expressões abrangentes do self nos espaços de conectividade das redes sociais online,
chamamos atenção para outro sentido atribuído ao termo “ecossistema”. Na perspectiva Lúcia Santaella
(2016) o termo diz da multiplicidade de articulações midiáticas que a “hibridação das mídias” traz à tona.
Inspirada pela definição de Di Felici, a autora investiga a Comunicação considerando que as mídias digitais forneçam modelos pluralistas de comunicação, se aproximando inclusive da noção de ecologia. Noção
ampla e que pode ser estudada com bases filosóficas, antropológicas, estéticas e linguísticas.57
Assim, nosso esforço de investigar como os youtubers sugeridos por Jair Bolsonaro se relacionam
na plataforma, nos devolveu questões que a análise de redes trouxe suporte para compreender. Visto como
um ecossistema midiático, de mídias conectivas relacionadas à vida social, o YouTube como objeto de
análise neste trabalho torna-se mobilizador de discursos radicais, ofensivos e falaciosos, como veremos
adiante.

1.2.

Comportamento dos Youtubers indicados pelo presidente: espectro da polarização política
brasileira

Em novembro de 2018, Bolsonaro indicou seis canais do YouTube como fontes seguras de informação. São eles: 1) Olavo de Carvalho; 2) Nando Moura; 3) Bernardo Kuester; 4)Tradutores de Direita58;
5) Embaixada da Resistência; 6) Diego Rox. A indicação dos youtubers de Bolsonaro ganha visibilidade
e torna-se objeto desta investigação por evidenciar elementos importantes da realidade política no Brasil
de 2019.
Considerado o guru de Jair Bolsonaro, em matéria para a Revista Veja em dezembro de 2018,
Olavo de Carvalho afirmou: “Eu sou o segundo governo”. O texto informa que ele se tornou um farol da
direita radical, chegando a indicar dois ministros. Ao ministrar cursos de filosofia ele reúne seguidores e
alunos, alguns deles funcionários do governo. Olavo reúne opositores e admiradores em torno das muitas
especulações, consideradas teorias conspiratórias, sobre “Conflitos violentos, guerras e guerrilhas, Análises geopolíticas e globalismo, Ligação da esquerda com o narcotráfico, Ausência de uma direita legítima
no Brasil, Lula e o Foro de São Paulo”59.
56
“Creator” é o termo que dá origem à palavra youtuber. (BRITO, 2016, p. 2). Segundo Silva apud Brito (2017)
os youtubers utilizam linguagem informal e interagem com os espectadores por meio de comentários ou criando novos
conteúdos a partir da experiência de conexão.
57
Santaella (2016) afirma que o conceito de ecologia está uma pluralidade de áreas interdisciplinares e vem sendo
apropriada para usos metafóricos. “Esse é justamente o caso quando se fala em uma ecologia para fins comunicacionais
(SANTAELLA, 2016, p. 120).
58
Ambos os canais Embaixada da Resistência e Tradutores de Direita traduzem vídeos da alt-right norte-americanos, sendo que seus conteúdos são muito parecidos, muitas vezes o mesmo. Dessa forma, optamos por retirar o canal
Tradutores de Direita da coleta.
59
Dados levantados pela Folha de SP em Dez/2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/12/sobre-o-que-fala-olavo-de-carvalho.shtml>. Acesso em: 14 jul. 2019.
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Nando Moura entrou no YouTube em setembro de 2011 e conta com mais de 3 milhões de seguidores. Possui o hábito de protagonizar brigas e se comportar como Olavo de Carvalho: palavrões, títulos
polêmicos para os vídeos. Há três anos, Moura publicou um vídeo intitulado “A Puta Vermelha Caiu!!!
#Tchauquerida”60 em que mostrava reações e comentários sobre a votação do impeachment. No vídeo ele
aparece xingando “esquerdistas como Cauê Moura, Pc Siqueira.”, nas palavras dele.
Bernardo Kuester afirma que os cientistas atuais não sabem nada por veicularem mentiras como
“evolucionismo e o aquecimento global. O youtuber se apresenta como um crítico da Teologia da Libertação61 e jornalista católico (mesma orientação religiosa de Olavo de Carvalho). Ele julga o atual Papa Francisco permissivo demais em relação aos papas anteriores. Kuester compartilha como verdade a notícia de
que a pedofilia foi legalizada pelo parlamento francês e pode ser oficializada no Brasil.
Embaixada da Resistência e Tradutores de Direita são canais alimentados por pessoas anônimas,
que legendam em português, vídeos estrangeiros considerados antidemocráticos nos Estados Unidos. Eles
propagam programas da Fox News e pela militância pró-Trump. Eles também legendam vídeos de Bolsonaro e não costumam informar a fonte das informações que veiculam, propagando vários vídeos do Infowars (canal considerado uma fábrica virtual de fake news do mundo, segundo João Nunes Filho (2018)).
Diego Rox foi apoiador de Bolsonaro nas eleições de 2018. Ele é um propagador fiel das ideias de
Olavo de Carvalho. Nesta linha, Rox afirma que quase nenhum jornalista presta, já que “as universidades
estão formando doentes esquerdopatas”. Com pouco mais de 1 milhão de seguidores no YouTube tornou-se um famoso expoente do conservadorismo de direita. Rox chegou a compartilhar conteúdos afirmando
sobre a existência da Ursal - uma teoria conspiratória de Cabo Daciolo, então candidato à presidência nas
eleições de 2018. No vídeo em que comemora a vitória do presidente Bolsonaro, Rox conclama os seguidores a terem paciência e a apoiarem as medidas impopulares quando o governo “mexer na economia”.
Chama a atenção quando Diego se refere aos “esquerdas da resistência”:

[...] E toda essa galerinha da resistência, Pc Siqueira, Cauê Moura, Felipe Neto, Coisa de Nerd e
mais o que tiver junto: acabou. Não existe resistência, vocês não têm força pra isso. É muito mais
fácil você focarem no trabalho de vocês porque voz vocês não tem mais. A regra é simples: não
falam na linguagem do povo, não são ouvidos. Povinho que cresceu tomando ovomaltine não sabe
a realidade do trabalhador. Ninguém aguenta mais ouvir as besteiras que vocês falam. Então bem
vindos a 64! Não a 2019! E a partir de agora vagabundo não vai ter mais vez. Não fiquem chateados
não resistência! ROX, Facebook, janeiro de 2018.62

Para além do uso de termos chulos, da predileção por polêmicas e teorias conspiratórias, observamos nas afirmações destacadas acima e no conteúdo do canal de Nando Moura. Ao longo deste tópico
trouxemos um breve descritivo dos youtubers indicados pelo presidente e um traço marcante de todos é a
postura de polarização.
60
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hobOKkAcesso em: 14 jul. 2019.
FYUAw>. Acesso em: 14 jul. 2019.
61
Tem como um dos famosos expoentes Leonardo Boff: teólogo, escritor e professor universitário brasileiro,  
simpatizante do socialismo, conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos.
62
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/diegoroxusa/posts/2281354105483507?comment_
id=2281381028814148&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D>. Acesso em 14 jul. 2019.
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3. Metodologia

Este trabalho procura, a partir de seu referencial teórico e se embasando na perspectiva dos métodos digitais, entender as relações presentes dentro do ecossistema do YouTube, levando em conta seu conteúdo, e o modo como o algoritmo do YouTube atua nesse contexto. Aqui nos baseamos em RECUERO,
Raquel; BASTOS, Marco; ZAGO, Gabriela. Análise de Redes para Mídia Social. Porto Alegre: Sulina,
2018. e ROGERS, R. O fim do virtual: os métodos digitais. Lumina, v. 10, n. 3, 22 dez. 2016. para a realização da análise de rede, bem como suas implicações particulares para o estudo de redes sociais online.

3.1. Seleção do corpus

O recorte empírico considera os quatro canais recomendados pelo presidente Jair Bolsonaro, a
partir de uma declaração dele no mês de novembro de 2018. O presidente recomendou os canais Olavo
de Carvalho, Embaixada da Resistência, Nando Moura e Diego Rox Oficial como “excelentes opções de
canal de informação no youtube”. Considerando que as eleições presidenciais em 2018 foram marcadas
pela disseminação de fake news em torno de polarização política, os canais indicados por Bolsonaro participaram de várias brigas/debates nas redes sociais por radicalizar temas como escola sem partido, liberação do porte de armas no Brasil, aborto, globalismo e marxismo cultural. Um deles, Olavo de Carvalho,
capa da revista Veja em dezembro de 2018, foi apontado como um “Guru Improvável” e responsável pela
indicação de dois ministros do novo governo. Em contraponto aos canais recomendados pelo presidente,
um conjunto de canais denominados como “resistência” ou “youtubers progressistas” se articularam produzindo vídeos. Trata-se de uma miríade de canais com vídeos ensaístas, vlogers com grande ou menor
alcance de público, mas com conteúdo exclusivamente político. Ou seja, canais voltados a contrapor as
ideias propagadas em canais de extrema-direita e indicados por Bolsonaro. Considerando a participação
das mídias digitais no processo de produção-consumo de informação, este trabalho procura entender as
relações presentes dentro deste ecossistema, levando em conta o conteúdo, e o modo como o algoritmo do
YouTube atua nessas relações.

3.2. Coleta de dados
3.2.1. YouTube Data Tools

Atualmente, o Google possui um sistema de credenciamento centralizado para a maioria de suas
APIs e uma nova estrutura de cota, onde diferentes chamadas custam diferentes quantidades de pontos.
Isso parece complicado, mas como as cotas são extremamente altas (50 milhões de pontos / dia, 3 mil
ligações / segundo64), isso é basicamente a terra dos sonhos das APIs.
63

63
Conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado
na Web. A sigla API refere-se ao termo em inglês “ApplicationProgramming Interface” que significa em tradução para
o português “Interface de Programação de Aplicativos”.
https://canaltech.com.br/software/o-que-e-api/
64
Disponível em: <https://developers.google.com/apis-explorer/#search/youtube/youtube/v3/>. Acesso em: 14
jul.2019.
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Dessa forma, Bernhard Rieder, professor associado do MediastudiesDepartment, da Universityof
Amsterdam, criou um conjunto de scripts chamado de Ferramentas de dados do YouTube (YouTube Data
Tools65). No momento, existem quatro módulos que se concentram em diferentes seções da plataforma.
Os diferentes recursos são explicados na interface da ferramenta. Com essa plataforma é possível coletar
informações de canais, redes de canais relacionados, listas de vídeos de um determinado canal, redes de
vídeos e de comentários de vídeos do YouTube. Para o fim deste trabalho, foi feita a seleção dos quatro
vídeos com mais visualização de cada um dos cinco canais, totalizando vinte vídeos, conforme pode ser
visto na tabela (). A seleção dos vídeos com mais visualização implica numa escolha de adotar a quantidade de visualização como sinônimo de relevância, a priori. A quantidade de vídeos escolhida por cada canal
se delimitou a não criar um conjunto muito grande de vídeos a serem analisados, pois é a partir destes
vídeos que se gera a rede, e uma rede muito grande torna a análise problemática.

Tabela 3. Corpus
Para a criação deste trabalho, utilizou-se basicamente o módulo de Video Network. Segundo a
ferramenta, respaldada pela documentação da API66, “o parâmetro relatedToVideoId recupera uma lista de
vídeos relacionados ao vídeo (ou aos vídeos) identificado pelo valor do parâmetro”. Ou seja, a partir de
um conjunto de videos, retorna-se a rede associada a estes vídeos.
Com esse módulo, foi extraída a rede relacionada aos vinte videos. Neste módulo ainda é possível
escolher a profundidade da rede que vamos estudar, de 0 a 2. Uma profundidade 0 significa que os dados
coletados referentes a rede dos canais do conjunto original. Uma profundidade 1 significa que serão coletados os canais relacionados aos do conjunto original. A profundidade 2 retorna os canais relacionados e
os relacionados destes. Nesta análise foi usada a profundidade 1.

3.2.1. Análise de rede
A análise foi feita no softwareGephi67. Através da visualização da rede dos canais, esse estudo se
aprofundou no estudo do conjunto de redes, grupos e subgrupos que se formaram, investigando as características da plataforma através dessa rede e desses canais. O resultado da extração foi uma rede com 1423
nós, aqui representados por vídeos. A imagem () representa a visualização da rede filtrada pela categoria
de cada vídeo. Esse parâmetro é informado pelo autor do vídeo. Em todas visualizações deste estudo, o
65
Rieder, Bernhard (2015). YouTube Data Tools (Version 1.11) [Software]. Disponível em:<https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube>. Acesso em: 14 jul. 2019.
66
https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list#relatedToVideoId
67
https://gephi.org
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tamanho dos nós no grafo é um parâmetro que designa o valor de grau médio daquele nó. O grau médio
é um parâmetro que informa a quantidade de “conexões” que aquele nó possui. No caso dessa análise de
rede, grau está ligado tanto ao número de recomendações que o vídeo possui, quanto ao número de vídeos
que são recomendados por aquela entidade. A primeira etapa dessa análise é a observação da quantidade
de autores que se identificam como News &Politics(30,03%). Isso demonstra o seu próprio reconhecimento e de seu conteúdo como um tipo de jornalismo.

Figura 4. Visualização da rede por categorias de vídeo. Figura 5. Legenda da Figura 4
Um outro índice interessante é a quantidade de canais que se reconhecem como People & Blogs (29,68%),
categoria que está profundamente ligada ao formato de vídeo praticado por grande parte dos “formadores
de opinião” da plataforma, os vlogs.
A segunda etapa da análise de rede envolveu a aplicação do algoritmo de modularidade. Segundo
Recuero (2014), “a modularidade é uma métrica de rede, não de nó, e refere-se ao algoritmo utilizado
para observar o número de clusters de um determinado grafo. A modularidade refere-se a uma medida de
vizinhança, ou seja, do quanto um determinado nó tende a aparecer dentro de um determinado grupo. Não
se trata, assim, de uma métrica de centralidade, mas de uma métrica de grupo, que identifica grupos, o que
nos auxiliará a observar a centralidade dos nóstambém dentro dos referidos grupos.” A partir da aplicação
da modularidade, a rede se dividiu em seis sub-redes organizadas entre si por grupos de vídeos com algum
grau de afinidade.

Figura 6. Visualização da redecom modularidade aplicada. Figura 7. Legenda da Figura 6
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Dentre as sub-redes, destaca-se a rede de cor roxa (0), que apresenta a maior quantidade de vídeos
da rede (24,43%). Este grupo é composto majoritariamente por vídeos dos canais “MBL - Movimento
Brasil Livre”, “Brasil Paralelo”, “Jovem Pan News”, o canal da deputada federal Joice Hasselmann (Joice
Hasselmann TV), o canal do deputado estadual de SP Arthur do Val (mamaefalei), e o canal “Terça Livre
TV”. Essa sub-rede é composta de canais (e vídeos) em sua maioria identificados com ideologias à direita
e na maioria das vezes de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A sub-rede (3), verde clara na imagem, se
destaca por conter em sua grande maioria (223 de um total de 286 videos) videos do canal “Nando Moura”.
Outra sub-rede de destaque é a sub-rede (1), verde escura, que apesar de apresentar somente 13,71% dos
vídeos da rede, apresenta uma diversidade maior de representantes de canais diferentes. Nela se destacam
os canais “SUB MENTE” e “Olavo de Carvalho”, com 35 e 34 videos, respectivamente. No entanto, há a
presença de videos de canais ideologicamente distintos e contrários ao que se vê na maioria da rede. Pode-se destacar os canais “Henry Bugalho” e “Filósofo Paulo Ghiraldelli”, com 3 e 5 videos, respectivamente.

4. Considerações Finais

Desde a campanha eleitoral o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu um tratamento com a imprensa: uso prioritário das redes sociais online, compartilhamento de conteúdo duvidoso e polêmicas para chamar a atenção dos seguidores e afetar a credibilidade da imprensa. Ao evitar indagações constrangedoras
em entrevistas ou coletivas de imprensa68, por exemplo, o presidente reforça a desconfiança quanto ao
trabalho de veículos midiáticos.
Segundo o cientista político Eduardo Grin69, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), a estratégia de tratamento do presidente com a imprensa “é problemática pois a desinformação com verniz
de notícia desorienta e confunde”. Veículos como o The Intercept Brasil70 consideraram que a atitude do
presidente “desmoraliza veículos de comunicação e jornalistas”. Segundo João Filho (2018) este é um
episódio em que reforça a polarização política instigada pelo atual governo:

[...] A teoria, difundida com sucesso, é a de que a imprensa é formada quase que completamente
por esquerdistas que fabricam mentiras para prejudicar o presidente de extrema-direita. O bolsonarismo investirá pesado na manipulação da opinião pública, pautando os debates centrais e colocando toda e qualquer crítica ou denúncia no mesmo saco da “mídia esquerdista”. (FILHO, 2018)71
68
Disponível em: <https://revistaforum.com.br/video-em-cena-constrangedora-bolsonaro-foge-de-coletiva-apos-pergunta-sobre-moro/>. Acesso em: 14 jul. 2019.
69
Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/entry/bolsonaro-ataques-imprensa-fake-news_br_5c3b4cdde4b01c93e00abdfb>. Acesso em: 14 jul. 2019.
70
O The Intercept Brasil se apresenta como uma agência de notícias independente e financiada coletivamente
para que possam veicular matérias relacionadas aos temas política, corrupção, meio ambiente, segurança pública, tecnologia, mídia. Em junho de 2019 o canal divulgou uma série de reportagens, a Vaza Jato, para denunciar ações ilegais
na condução ex-juiz Sérgio Moro ao longo  Lava Jato. Nos parâmetros polarizadores que notamos neste trabalho, a
agência seria uma “conspiração esquerdista” liderada por Glen Greenwald: “um homem de esquerda que banca projetos de esquerda. E que no caso da Vaza Jato utiliza de meios ilícitos para divulgar informações duvidosas”, segundo
Canal Opinião Livre. Disponível em: <https://opiniaolivre.com.br/us-250-milhoes-quem-e-o-bilionario-de-esquerda-que-financia-glenn-greenwald-e-o-the-intercept/>. Acesso em: 14 jul. 2019.
71
  Disponível em: <https://theintercept.com/2018/11/17/youtubers-bolsonaro-nando-moura-diego-rox-bernardo-kuster-fake-news/>. Acesso em: 14 jul. 2019.
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Nota-se a circulação de termos como “esquerdistas”, “extrema-direita”, “mídia esquerdista”, nos
youtubers indicados por Bolsonaro. Dentro desse contexto, o YouTube se encontra como uma plataforma de circulação e disputa em torno dos referidos termos e de narrativas que disputam consensos como
“verdade” e “realidade”. Dessa forma, estudar tal ecossistema midiático como um ambiente de mediação
algorítmica, significa considerar que o sistema de recomendação de vídeos funciona dentro de uma dinâmica inexata e mutável de “caixa-preta”. Isso é imprescindível para se entender a relação entre o conteúdo
e a rede. Neste âmbito, este artigo não foi suficiente para chegar a conclusões acerca de dinâmica de relacionamento entre conteúdos. No entanto, a análise de rede aqui realizada deixa claro duas constatações:
1. Grande parte dos vídeos da rede extraída reconhece seu conteúdo como jornalismo, mediante a categorização de seus vídeos como “News &Politcs”.
2. Os canais recomendados por Jair Bolsonaro formam clusters72 de relacionamentos entre si,
sendo que vários canais aparecem em mais de um cluster.
Essas duas constatações evidenciam uma dinâmica de recomendação entre vídeos na plataforma
que pode funcionar como uma “transferência” da credibilidade jornalística/informacional entre os vídeos
relacionados. Ou seja, se “vídeo A” é categorizado como “News &Politics”, apresentando parâmetros de
credibilidade jornalística dentro da plataforma, e recomenda o “vídeo B”, logo o “vídeo B”, mesmo não
possuindo nenhum dos parâmetros de credibilidade jornalística, pode ser considerado como fonte verídica
de informação. Essa relação perpassa conteúdos ideológicos, produzidos por indivíduos ou por veículos
de informação, sejam tradicionais ou não.
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Eixo Temático:
3.Saber e informação na cultura digital.
Resumo:
Endereçamos comunicação ao Simpósio Subjetividade e Cultura Digital com o objetivo de apresentar
resultados parciais das pesquisas de campo realizadas com jovens imigrantes inscritos à Cruz Vermelha
Francesa, proposta como estágio doutoral. Apresentaremos essa experiência a partir da noção lacaniana
de “savoir-faire” como um dispositivo de orientação teórico e prático em metodologias de trabalho com
jovens e do uso das ferramentas digitais como peça conectora ao trabalho com os jovens durante oficinas
e ateliês, nos quais um produto final será construido por aquele coletivo ali presente. Traremos vinhetas do
trabalho realizado no Brasil e na França afim de que a partir de uma leitura orientada por contraste entre
experiências. A intervenção intilulada “Cartografias: juventude, cultura e território” foi densenvolvida
com jovens de 11 a 16 anos que estão sob custódia do estado francês através da aplicação de medida de
proteção uma vez que eles estão em processo de migração à França. A Cruz Vermelha Francesa viabializou-se campo de intervenção graças à parceira contruída com a pesquisa de pós- doutorado “Adolescencia, errância e cultura como ancoragem” da pesquisadora, Aline Guimarães Bemfica - Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Saber; saber-fazer; juventude; cultura; digital.
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Apresentação
Nosso objetivo neste texto é apresentar resultados parciais da nossa pesquisa de doutorada em
Teoria Psicanalítica (UFMG) cujo tema é a invenção em Jacques Lacan. Interessa-nos a noção lacaniana
de “savoir-y-faire” desenvolvida sobretudo nos seminários mais tardios de seu ensino. Inclusive esse
enunciado já nos coloca a pergunta se podemos tomar o termo invenção como sendo da mesma ordem
do savoir-y-faire [saber-ai-fazer]? E que consequências epistemológicas, politicas e clínicas podemos dai
extrair?
Estas perguntas nos foram possíveis de serem formauladas, pois deriva de um percurso de quinze
anos de trabalho em setores técnicos de políticas públicas de atendimento a jovens com medidas protetivas e socioeducativas aplicadas conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA73 (1990).
Testemunhar as invenções, as respostas astutas, por vezes violentas, para lidar com situações limítrofes
e traumáticas que muitos jovens enfrentam ainda em momentos precoces de suas vidas, e quase sempre
sozinhos, nos convocou a buscar estabelecer e transmitir nossa experiência de trabalho e a potência transformadora que o encontro com estes jovens pôde produzir. Portanto, partimos de uma vivência e formação
em serviços públicos e a partir daí nos engajamos na construção de uma outra proposta de trabalho na qual
o saber próprio a cada um seria o princípio norteador das intervenções. Gostaríamos de explicitar neste
texto a experiência de trabalho com jovens que desenvolvemos em Belo Horizonte durante os anos de
2009 a 2016, denominada Projeto SELEX.
Trataremos também de uma intervenção breve intilulada “Cartografias: juventude, cultura e território” que foi o trabalho de campo realizado por Matoso como estágio doutoral vinculado à Universidade
Federal de Minas Gerais – UFMG e viabilizado através do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
– PDSE/CAPES/2018/2019. Esta intervenção é fruto da gentil parceria que realizamos com a pesquisa de
pós-doutorado intitulada “Adolescências, errâncias e a cultura como ancoragem: o sujeito em face a segregação” de Aline Bemfica, realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com apoio da Fundação
de Amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), “Pós-Doutorado Nota 10” (2017/2020). A
intervenção denominada “Cartografias: juventude, cultura e território” construída por Matoso e Bemfica,
veio a compor a metodologia do projeto Un livre à venir: lire ma vie, pesquisa-intervenção proposta e
desenvolvida por Bemfica com jovens de 12 a 16 anos que estão sob custódia do estado francês através da
aplicação de medida de proteção na Cruz Vermelha Francesa.
Nota sobre o SELEX
SELEX74 é a sigla de Sistemas Elétricos Experimentais, projeto de extensão universitária proposto
por um grupo de trabalho75 afim de promover a convivência e troca de experiências entre jovens de modos
73
A Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança (Decreto 99.710 de 21 nov. 1990), incorporada à normatividade nacional brasileira no art. 227 da Constituição Federal do Brasil (Art. 227 da Constituiçao, 1988) culminou na
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069 de 13 jul. 1990) que estabelece a proteção integral
como princípio fundamental do direito da criança e do adolesente, bem como o respeito aos princípios de prioridade
absoluta na garantia de seus direitos.
74
Em
dissertação
de
mestrado,
intitulada
“Jovem: infrator? A experiência do projeto SELEX”, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia da
UFMG, em 2014, sob orientação da Profa Andréa Guerra, estabelecemos a experiência do projeto extensão universitária da UFMG, denominado Sistemas Elétricos Experimentais – SELEX. Iniciativa viabilizada, entre os anos de 2010 e
2016 através de parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e que contou com colaboração do Projeto
Catu, setor do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário - PAI-PJ do TJMG, responsável pelo acompanhamento a adolescentes.
75
O grupo de trabalho que propôs o Projeto SELEX era composto pelos professores da UFMG, Célio Garcia,
Oriane Magela Neto (in memorian), Marcus Vinícius Bortolus e Lucas de Souza Batista da Escola de Engenharia e de
Andréa Guerra e Stela Goulart – Faculdade de Filososfia e Ciências Humanas - FAFICH; o filósofo Dário de Moura,
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de vidas diversos e forjar novas formas de viver junto. Esta proposta foi desenvolvida como uma oferta
de extensão vinculada ao eixo das Humanidades proposto pelo curso de graduação em Engenharia de
Sistemas.
Vale salientar que este curso tem como objetivo formar engenheiros com sólido preparo científico
e tecnológico. Os desafios cada vez mais complexos gerados pelas demandas de mercado, em especial
as relacionadas a tipos de processos de inovação, tornaram necessária uma formação mais ampliada, que
possibilitasse a absorção e o desenvolvimento de novas tecnologias e a atuação criativa na identificação
e na resolução de problemas de engenharia, considerando-se aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, em uma perspectiva ética, visando a conectar o atendimento às demandas da sociedade
e ao fazer da engenharia. Para tanto o plano político-pedagógico deste curso foi estruturado a partir de
um percurso técnico-científico e outro suplementar em humanidades (subdividido em três blocos: fundamentos das humanidades; das linguagens e narrativas; contato com a sociedade). SELEX tornou-se uma
proposta de experimentação e convivência que visava produzir tal formação em humanidades.
Com forte inspiração na experiência da Universidade das Quebradas da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, SELEX foi proposto como uma prática política instalada na universidade e voltada para a
juventude via a oferta de oficinas ao longo do semestre letivo. Propunha-se a convivência entre os jovens
inseridos e não inseridos formalmente à UFMG. Almejava-se que o público jovem que estivesse fora da
escola também pudesse acessar o ambiente escolar por uma outra via. Inclusive o par “inserção/desinserção”, formas discursivas tão comum ao ambiente educacional e ao campo socioeducativo, eram postos em
suspeição ao se reconhecer que aquela intervenção era possível devido ao caráter público da universidade.
Buscava-se tensionar tais construções imersas ao linguajar cotidiano, tomadas por muitos de forma naturalizada, mas que cumprem o papel de manutenção da segregação.
Ter como “sede” das oficinas do projeto o campus da UFMG, estar autorizados a utilizar suas instalações e tornar o acesso também como uma forma de intervenção foram apostas que produziram efeitos. A
presença no campus, no ambiente universitário possibilitou que um participante do SELEX, jovem negro
morador de periferia que nunca havia estado ali anteriormente perguntasse: “Aqui não tem preto?”.
Por outra vertente encontramos outra situação bastante recorrente e segregatória: aqueles que respondem juridicamente por ato infracional, em sua grande maioria, está fora da escola e também da faixa
etária correspondente à série escolar, e mais, o desligamento do ambiente escolar coincide ou é anterior à
prática infracional. Esses jovens foram em algum momento classificados como “aluno problema” enquanto ainda estavam inseridos no ambiente escolar. Pudemos verificar que a infração é também uma forma
de resposta ante a ruptura de laços, sejam escolares, comunitários e familiares.
A construção desta ação, portanto, pautou-se na ideia de oferecer um tipo de formação livre, que
incentivasse a experimentação de atividades práticas, realizadas de forma coletiva, produzindo objetos
físico e virtual como produto do trabalho em oficina. Buscou-se construir um tipo intervenção que pudesse
acolher quem se interessasse em participar, inclusive de forma irregular. Sem requisitos restritivos como
grau de escolaridade e idade, tão pouco reprovações. Aposta de que o encontro, que as práticas ali propostas, bem como seus impasses, se fossem tratados, sem negá-los, poderiam gerar efeitos de formação e
transformação para todos aqueles que se engajassem nesta nessa de experiência.
Adotamos a metodologia psicanalítica de orientação lacaniana da conversação como ferramenta na
condução da conversa suscitada em função de algum impasse. A utilização deste método não se restringe
as psicólogas Eneida Santos e Débora Matoso; e o então estudante de engenharia elétrica Eduardo Moreno. O SELEX
teve apoio e supervisão de Fernanda Otoni, coordenadora do PAI-PJ/Catu/TJMG. Essa proposta foi implementada e
executada entre os anos de 2010 a 2016. O SELEX se mantem como uma oferta de extesão universitaria, no entanto
nossa investigação se restringe ao período entre 2010 e 2016, em que participamos diretamente do trabalho realizado
através da parceria entre UFMG e TJMG, através do Projeto Catu/PAI-PJ, serviço resposnsável pelo acompanhamento
a jovens com medidas protetivas aplicada pela autoridade judicial. Os jovens participantes do Catu eram convidados a
participarem do SELEX.
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apenas a uma forma de abordagem das situações de conflito, como também pode contribuir para o avanço
da reflexão sobre os efeitos dessa questão sobre cada um. Vale localizar que a conversação, tal como proposta por Miller (2005), se define da seguinte maneira:
[...] A conversação é uma situação de associação livre, se é exitosa (...). Pelo menos é a ficção da
conversação: produzir – não uma enunciação coletiva – senão uma associação livre coletiva, da
qual esperamos um certo efeito de saber. Quando as coisas me tocam, os significantes dos outros
me dão ideias, me ajudam e, finalmente, resulta – às vezes – algo novo, um ângulo novo, perspectivas inéditas. (MILLER, 2005, p.15-16).

Dessa forma, no contexto das trajetórias dos jovens, sustentamos a ideia que este possa se posicionar como protagonista de sua vida, deslocando-se, assim, do lugar de ser falado pela escola, em sua
comunidade ou mesmo na família como “o problema”. Esse deslocamento pode configurar uma travessia,
importante para o jovem, que almejava implicá-los na construção de novos projetos de vida.
Portanto a sustentação dos conflitos na conversação produzia-se o reconhecimento do impasse ao
mesmo tempo que o circunscrevia. Após tal localização, recolocava-se a questão na roda como comum
a todos, de modo a implicar aqueles ali presentes com o problema, e consequentemente, com a invenção
de novos modos de resposta. Distintos daqueles regidos pelos protocolos disciplinares e que eram sempre
os primeiros a se apresentarem como “a solução do problema”. Facilmente propunha-se punição, sobretudo física, ao elemento perturbador que naquele espaço encarnava o irredutível do mal-estar. Sustentar
o conflito, estender a temporalidade entre ato e resposta, desconstruir as respostas punitivas, apostar na
invenção de um novo saber, era a proposta de intervenção do SELEX.
O projeto originalmente contemplava que os estudantes universitários seriam os instrutores das
oficinas oferecidas. Esse formato instrutor/aluno não fazia mais que reproduzir o velho método educativo
que consiste em valorar mais o saber da ciência em detrimento dos saberes tradicionais e populares. Porém a resposta veio rápida e pôde ser escutada. O desinteresse pelas atividades propostas, nos possibilitou
a localização desse ponto de equívoco e suscitou uma intervenção ali no calor do acontecimento. Como
nos aponta Teixeira (2007): “[...] a psicanálise como toda anti-filosofia, é uma disciplina da ocorrência: ela
se propõe a acontecer, no momento mesmo em que algo acontece.” (TEIXEIRA, 2007, p.52). Assim esse
impasse serviu de gatilho para um chamado à conversação. O que você sabe fazer?, a partir dessa pergunta
colocada ali como um convite à fala, um jovem se apresenta como quem sabe fazer barcos de isopor com
motor. Se dispõe a assumir a função de instrutor e oferecer àquele grupo uma oficina para confecção dos
barcos. Dessa forma passar a operar com o saber próprio a cada um, foi um divisor de que abriu passagem
à extração de uma outra lógica que reorientou a metodologia do projeto, inscrevendo o lugar de instrutor
não mais de forma automatizada, mas como uma função a ser modulada na experiência.
Um aspecto que merece ser destacado desta metodologia diz respeito à inclusão de elementos da
cultura juvenil – sobretudo ligados aos elementos do movimento Hip Hop, como grafite, o RAP (letra),
a dança e a música como um saber a ser transmitido. Ouro elemento essencial foi o uso das ferramentas
digitais como um elemento conector entre o convite ao trabalho em oficina e os jovens. A disponibilização
ali no ambiente das oficinas de câmeras digitais, tabletes, celulares e acesso à internet produziu diversos
efeitos. Como o caso de jovem que por estar em cumprimento de medida socioeducativa de internação
já estava a bastante tempo sem visitar sua família. A possibilidade de acessar sua rua, a fachada sua casa,
sua vizinhança via o google maps suscitou a possibilidade deste jovem se interpelar sobre o tempo e se
perguntar sobre sua volta para casa.
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Nota sobre Cartografias
A intervencão Cartografias: juventude, cultura e território realizada na Cruz Vermelha Francesa
foi resulatado de uma construcão coletiva e contou em vários aspectos com o suporte da metodologia que
já vinha sendo desenvolvida. Porém neste texto iremos apenas localizar a utilização de um aspecto muito
próprio à metodologia do SELEX: o uso das ferramentas digitais como peça conectora ao trabalho com
os jovens durante as oficinas e ateliês. Como atividade do ateliê Cartographie, partimos de quatro proposições ou quarto perguntas:
1 – O que você pode falar sobre seu território de origem?
2 – Pense em uma imagem, um símbolo, um texto, qualquer coisa que represente seu territóri\o para você
nesse momento.
3 – Você poderia desenhar um tipo de linha de deslocamento, ou seja, o itinerário percorrido desde sua
saída de seu país de origem até sua chegada à França.
4 – Podemos fazer um grande mapa construído coletivamente a partir dos deslocamentos individuais?
Dessa experiência traremos um recorte que intitulamos “O tradutor”: Havia um jovem que dizia
não saber falar francês. Um companheiro de seu país de origem era quem sempre fazia a função de tradutor. Ele traduzia tudo o que o primeiro queria dizer dentro da instituição, não só no ateliê. No ateliê mesmo
ele falava pouco. Por vezes até deixava a sala quando era proposta alguma apresentação oral ou fala endereçada ao coletivo. Participava das atividades sempre calado. E demonstrava impaciência quando convidado às falas. Orientamo-nos por não desistir de convocá-lo a dizer qualquer coisa, mesmo que através
de seu colega tradutor. Até que um dia a ausencia de seu “tradutor” nos forçou uma invenção. Ante à impossibilidade de comunicação direta, propusemos que nos comunicássemos utilizando o google tradutor.
Ofereçamos o aparelho celular como ferramenta – um dispositivo conector. Contamos com as ferramentas
tecnológicas e os elementos da cultura juvenil como RAPs e grafittis como via que promove com que cada
um possa acessar e falar de seu saber. Isso que aparece no horioznte como puramente contigente, usar o
google tradutor, permite que algo se revele. Esse rapaz sabia falar francês. Havia algo ali que o impedia.
Ele passa então do silenciamento à fala.
Saberes em deslocamentos
Tanto no SELEX quanto no ateliê Cartagorfias trabalhamos com grupos de jovens, mantendo concomitamente atenção ao caso a caso, à singularidade. De forma a abrir caminhos para que pudéssemos
acolher ali no coletivo, aquilo que cada um podia dizer e registrar de sua história pessoal. O saber de cada
um era o ponto central ao qual buscávamos acessar.
A noção de saber e saber-aí-fazer [savoi-y-faire], portanto, tornou-se o ponto de inflexão dessa pesquisa. Foi o elemento articulador da metodologia proposta na experiência com os jovens tanto no SELEX
quanto na Cruz Vermelha Francesa. Ao assumir a função de instrutor, pegar o microfone, tomar a palavra,
possibilitou a construção de formas de se “partilhar processos de resistência” (RIBEIRO, 2017, p.26),
conforme expressão proposta por Djamila Ribeiro (2017). Célio Garcia se referia à experiência do SELEX
como uma “política das palavras”76 que visava um “afrouxamento” do lugar ocupado “desde sempre”, na
medida em que todos são ouvidos e suas falas são validadas por serem fruto da experiência. O que possibilitava maior atribuição de valor às ideias que comumente eram pouco ouvidas ou mesmo mantidas “de
fora”. Tomar a palavra como um exercício de fala e de uso do campo lingüístico e semântico disponível.
O acesso à fala entreabriu também uma das barreiras mais radicais encontradas nesse trabalho e
76

Trecho extraído de comunicação pessoal.
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que se refere ao não acesso de muitos jovens à escrita. A dificuldade na questão do letramento é um abismo ao qual muitos são empurrados. A filósofa Barbara Cassin no artigo “Sarkosy m’a tué” publicado no
Le Monde (2009) adverte sobre os graves erros ortográficos encontrados no site oficial da presidência da
república durante o governo de Sarkosy. Segundo ela, esse mesmo governo impõe um número ilimitado de
exigências às crianças e imigrantes em relação à aquisição da língua francesa em sua forma culta. Cassin
destaca assim as implicações do acesso à linguagem como um mecanismo ideológico e de poder. A língua,
a linguagem e o laço social se articulam ao saber em suas dimensões epistemológica, política e clínica.
Nesse ponto as ferramentas tecnológicas facilitaram bastante o processo de construção do produto sugerido a cada oficina. O google, por exemplo, reconhece a palavra mesmo que escrita de maneira
incorreta, do ponto de vista ortográfico. Inclusive pergunta se “você quis dizer” e reescrevendo a palavra
inicial conforme a língua culta. Essa sapiência oferecida pelo google, aliada ao acesso á internet e aos
dispositivos como tablets e smartfones previstos nas metodologias acima descritas, por si só já permitem
ao jovem, com dificuldades na escrita da língua, aceder a uma uma posição mais favorável. Um modo de
se virar com a linguagem se apresentou por essa via.
Retomando a questão do saber próprio a cada um, uma contribuição da psicanálise para o tema circunscreve-se, especialmente, pela articulação do saber à dimensão pulsional. O saber, em psicanálise, diz
de uma ordem distinta do que seria um processo de compreensão construído pela razão. Conforme Lacan
(1992), “o psicanalista parte, com efeito, de uma virada, que é onde o saber se depura, por assim dizer, de
tudo que pode criar ambiguidade com um saber natural” (LACAN, 1992, p. 48).
A noção de saber se estabelece não pela acumulação de conteúdos, mas num modo de articulação
no qual entra em jogo a pulsão. Fluxo vital do sujeito que é recortado pela linguagem, ou melhor, codificada pela linguagem. Porém a linguagem não consegue capturá-la integralmente. O sujeito do inconsciente
só vai aparecer nos intervalos, nas hesitações, nos tropeços.
Lacan irá desenvolver sua teoria sobre o laço social através do estabelecimento da noção de discurso, assim como trabalhará de forma mais categórica a noção saber. Vale dizer que o Seminário 17, O
avesso da psicanálise foi proferido logo após o efervescente maio de 68 que deflagrou diversas crises dos
ideais de civilização. Para Rabinovich (2001), Lacan abordara com sua teoria dos discursos, a questão do
sujeito pelo avesso da leitura das ciências humanas na qual este era tido como consciente, voluntário e
pleno. Segundo a autora, “o discurso é um modo de uso da linguagem como vínculo” (RABINOVICH,
2001, p.10). Aquilo que se designa como laço social, tomaremos como equivalente a discurso, ou seja, um
modo particular de uso da linguagem que compartilhado produz o vínculo entre pessoas. “O discurso não
se funda, então, no sujeito, mas na estrutura da linguagem, e, por fim, na do significante” (RABINOVICH,
2001, p.10). Lacan descentra o sujeito de seu lugar pleno para lhe inscrever como submetido à estrutura
da linguagem. Ainda que esta estrutura seja a mesma para o consciente e o inconsciente e que esses dois
modos se sirvam dos mesmos mecanismos de linguagem – metáfora e a metonímia – o inconsciente exige
outras condições de representabilidade. O sujeito do inconsciente é acéfalo. Não se sabe quem está falando, ou seja, o modo como se estrutura a linguagem no inconsciente depende de um sujeito desconhecido.
Em Nota Italiana, Lacan (1973/2003) articula aquilo que se destaca da experiência do saber, indicando suas diferentes formas, como, por exemplo, as que se referem ao conhecimento, do campo das
ciências. Já na Conferência Saber, ignorância, verdade e gozo, Lacan (1971/2011) salienta que, para se
chegar ao saber, é preciso considerar a ignorância, paixão que não pode ser lida a partir de uma menos-valia ou como déficit, apenas ligada ao saber. Segundo este autor, “se o inconsciente é algo surpreendente,
é porque esse saber é outra coisa. [...] O saber não-sabido de que se trata na psicanálise é um saber que
efetivamente se articula, que é estruturado como linguagem” (LACAN, 1971/2011, p. 23). Essa será, enfim, uma novidade que a psicanálise se encarregará de revelar: há um saber não sabido por ele mesmo e
que se articula pela linguagem.
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Ao estabelecer essa diferenciação, Lacan articula o termo saber ao seu conceito de gozo, pilares
fundamentais para se pensar a inscrição do sujeito no laço social. Importante destacar que essa tese lacaniana de conexão entre saber e gozo origina-se do arcabouço teórico freudiano. Segundo Viola (2017),
“entende-se essa dobradiça entre saber e gozo a partir da função agregadora do saber, de junção significante, como o que faz limite à desagregação radical e mortífera, garantindo, assim, o trilhamento mais
longo rumo ao inanimado.” (VIOLA, 2017, p.319). A junção de saber e gozo é constitutiva da formação
do sujeito como necessariamente barrado. Podemos entender que o saber em psicanálise se inscreve como
“um saber sobre a falta” (VIOLA, 2017, p. 320). A autora destaca que Lacan estabeleceu duas faces do saber: “o saber-fazer, próximo de um artesanato, e o saber mais articulado, transmissível, ligado à episteme”
(VIOLA, 2017, p.320). O saber-fazer estaria mais próximo ao campo do gozo, já a episteme se conecta ao
conhecimento, algo próximo de uma renúncia ao gozo. O saber-fazer é um tipo de astúcia que se encontra
fora do registro do saber. Um saber aí fazer, mas que por vezes não ganha o estatuto de saber sabido. Na
lição “Joyce e o enigma da raposa”, d’O Seminário 23, Lacan (2007) elucida: “O que é o savoir-faire?” (...)
É a arte, o artifício, o que dá à arte da qual se é capaz um valor notável” (LACAN, 2007, p. 59). Estabelecerá o significante índice 2 como o artesão. Entendemos, nesse sentido, savoir-faire, como uma invenção,
que advém do sujeito, produzindo emendas e suturas no furo fundamental. A ideia de artifício remete a um
fazer sobre aquilo que nos escapa.
Operar com o saber próprio a cada um, foi um novo saber extraído e nosso interesse em trabalhar
o estatuto dado ao saber no ensino lacaniano, se circunscreveu a partir destas aplicações metodológicas.
Possibilitar que num ambiente universitário, que jovens periféricos tomassem a palavra, assumissem a
função de instrutor, produziu diversos efeitos. Falar desse saber de um novo lugar, possibilitou em alguns
casos tocar em algo de um saber inconsciente – um saber não sabido. Aproveitar esse saber fazer, permitiu, a construção de um novo saber, que passa pela experiência, pelo corpo e inclui algo da pulsão. Por
acréscimo, permite também acessar algo do saber conectado à episteme, recolocando o desejo de saber.
Dessa forma, no contexto das trajetórias dos jovens, sustentamos a ideia que este possa se posicionar como protagonista de sua vida, deslocando-se, assim, do lugar de ser falado pela escola, em sua
comunidade ou mesmo na família como “o problema”. Esse deslocamento pode configurar uma travessia
subjetiva e social, importante para o jovem, e quiçá implique na construção de novos projetos de vida.
Ter a palavra como materialidade própria a esse campo epistemológico e clínico, também nos
convoca a lidar com os limites postos tanto pela palavra, quanto pelo ato de falar. À palavra é impossível
tudo dizer. Há um impossível que é próprio à língua e que pode ser localizado como real e com o qual o ser
falante terá que se virar. Sustentamos para concluir que a ferramenta digital serviu nas duas experiências
como um elemento conector daquele sujeito com o saber que lhe é próprio. Um re-endereçamento à sua
cultura, à sua língua. Aberturas que puderam inscrever outros modos de laço, mais conectado ao vivo e à
invenção.
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Eixo Temático:
3.Saber e informação na cultura digital.

Resumo:

O trabalho busca examinar como a conversação psicanalítica propicia o resgate do espaço para as narrativas de adolescentes num contexto caracterizado pela expansão e disseminação das tecnologias digitais.
Na atualidade, uma aparente “surdez” social ressalta como um dos efeitos do excesso de tecnologia sobre
nosso modo de vida, o que vem configurar um dos traços da cultura digital. Mergulhado nesse contexto,
o adolescente se mostra ao mesmo tempo um dos principais adeptos dessa cultura como também um dos
mais afetados por ela, tal como podemos constatar em muitas de suas queixas por meio de grupos de conversação em escolas. Nossa experiência resulta de trabalhos desenvolvidos por um grupo de pesquisa e
extensão que se debruça sobre os efeitos da cultura digital sobre o sujeito contemporâneo. Apresentamos
extratos de conversação a fim de demonstrar a instalação de um espaço de transmissão de narrativas e destacar os efeitos subjetivos que se produzem nos jovens participantes. Com isso, buscamos destacar como
esse dispositivo opera num mundo em que as faculdades de narrar e de escutar se revelam enfraquecidas
ou mesmo inexistentes. Nesse sentido, propomos um diálogo da psicanálise de orientação lacaniana com
o pensamento de Walter Benjamin, enfocando principalmente suas considerações sobre a transmissão da
experiência, a distinção entre noções como saber e informação, esta última nascida da modernidade e res-

269

ponsável pelas mutações discursivas na hipermodernidade, como observam diferentes autores da filosofia
e das ciências humanas, bem como Lacan em seus últimos anos de trabalho.

Palavras-chave: Adolescência; conversação psicanalítica; narrativa; informação.

A partir do trabalho com grupos de adolescentes em escolas, no âmbito do projeto de extensão
“Além da tela: psicanálise e cultura digital”, da UFMG, propomos uma reflexão sobre a conversação psicanalítica e os impasses na transmissão de narrativas na contemporaneidade, recorrendo a alguns pontos
do pensamento de Walter Benjamin.
A escola é um cenário central para o laço social na adolescência, bem como para a solidão, os mal-entendidos e os conflitos que fazem parte da vida nessa fase. Por ocupar esse lugar tão importantena vida
social e afetiva desses sujeitos, a escola é palco de seus sintomas e atuações. Portanto, pensar sobre o sofrimento psíquico dos adolescentes de hoje requer considerar as particularidades da instituição escolar do
nosso tempo, caracterizada por uma incompatibilidade entre, de um lado, seus regulamentos e tecnologias
forjados na modernidade, e, de outro, os modos de vida atuais, profundamente transformados pela cultura
digital (SIBILIA, 2012). Tem crescido um sentimento de impotência por parte dos educadores diante dos
impasses enfrentados no ensino e na relação com os alunos. As dificuldades quanto ao uso das tecnologias
digitais e das redes sociais da internet por parte dos estudantes estão amplamente presentes nas queixas
dos educadores, como elementos fundamentais do mal-estar contemporâneo. Se, por um lado, o uso dessas tecnologias pode ser didaticamente bastante proveitoso, por outro, com frequência está vinculado a
conflitos e sofrimentos psíquicos.
Às voltas com essas dificuldades, algumas escolas da região metropolitana de Belo Horizonte
endereçam uma demanda de intervenção ao grupo Além da Tela. Na experiência do grupo, as queixas das
escolas geralmente se referem ao uso excessivo dos dispositivos eletrônicos, como tablets e smartphones,
aos conflitos resultantes de postagens nas redes sociais e às situações de risco vividas na internet. Diante
de tais demandas, são propostas conversações psicanalíticascom os adolescentes, em que é possível abordar as questões dos próprios participantes, respeitando suas falas e fazendo intervenções pontuais.
Foi possível escutar um elemento que perpassa diversos grupos: a apresentação, na fala dos alunos,
da escola e da família como lugares de silenciamento, em que certas questões não podem vir à tona ou não
são devidamente escutadas. Constatamos também que esses sujeitos logo percebem na conversação um
lugar em que podem falar da dificuldade que encontram em transmitir algo de si. Essa queixa chama nossa
atenção, visto que se trata de sujeitos que, em sua maioria, costumam se expressar cotidianamente das
mais diversas formas, especialmente no ciberespaço. As redes sociais da internet envolvem um imaginário
de cooperação, comunidade e amizade. Nesse meio, a facilidade de comunicação favorece a ilusão de uma
interação sem perdas e a interconexão permite contatos contínuos, que não são afetados pela distância
geográfica. A cultura digital não é silenciosa, mas, ao contrário, marcada pelo excesso de sons e imagens.
Além disso, como fase da vida especialmente privilegiada pela atenção do mercado e da mídia, a adolescência, grupo social com amplas aspirações de consumo e protagonismo, nunca foi tão “escutada”. Em
vista disso, como compreender essa queixa dos jovens? Em que difere o espaço de escuta que a psicanálise
oferece dos outros lugares de circulação da palavra dos adolescentes?
A nosso ver, essa queixa diz respeito à impossibilidade de uma transmissão singular de narrativas
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que tocam pontos de extrema delicadeza e importância para os sujeitos. O discurso em torno de um impossível na transmissão sinaliza a especificidade do encontro com um(a) psicanalista, mesmo num contexto
diverso do dispositivo analítico. Por hipótese, consideramos que essa “surdez” que eles constatam em
outros âmbitos decorre de certas particularidades da dimensão alteritária atual, que localizam na escola e
na família. Nesse sentido, o bordão “ninguém me ouve” nos leva a evocar as considerações deBenjamin
(1936/2016b) sobre o desaparecimento do “dom de ouvir” e da “comunidade dos ouvintes”. Esse autor
relaciona a incapacidade de assimilação das narrativas do outro às transformações da modernidade que
dão lugar à era da informação. Esse diagnóstico do início do século XX antecipa as profundas mutações
discursivas que culminam na cultura digital, apogeu da era da informação.
A contemporaneidade se caracteriza pelo que a psicanálise lacaniana aborda como o desvelamento
da inconsistência do Outro (LACAN, 1968-1969/2008). Essa instância alteritária inconsistente, sem referências e limites precisos, está em consonância com as noções de biopoder, de Foucault (1976/1988),
e de sociedade de controle, de Deleuze (1992), que se referem a uma interiorização do poder, com a homogeneização dos processos de produção de subjetividades e com um controle onipresente e tácito dos
sujeitos. Da modernidade aos diasatuais, dá-seuma diluição das referências simbólicas e limites que, de
alguma forma, garantiam certa consistência ao Outro. Ou seja, os modos de endereçamento ao Outro e
de reconhecimento por essa instância, antes regulados pela lógica fálica e caracterizados por uma relação
vertical com a autoridade sob a égide da função paterna, perdem essas balizas de ordenação.
Nesse mesmo contexto, consuma-se o casamento entre ciência e capitalismo, cujo principal produto é a fusão que origina a tecnociência, voltada para as exigências do mercado. Desse cenário provém o
fluxo da vida contemporânea, organicamente atrelada à tecnologia, ingrediente presente desde o início da
cultura e que, nas quatro últimas décadas, adquiriu inédito grau de consistência, integrando o cotidiano da
cidade, das instituições e dos sujeitos no processo de digitalização da realidade que constitui seu centro.
A informação, elemento ressaltado por Benjamin (2016b) como o que assume, desde a modernidade, o lugar antes ocupado pelas narrativas orais, está na base desse processo de digitalização da vida
contemporânea. Com um formato caracterizado pela leveza e pelo imediatismo, a informação torna-se
definitivamente sedutora, portando a ideia de velocidade, importante tônica dos tempos atuais. Ao ser digitalizada, a informação se insinua em todos os aspectos da realidade, invade os sentidos mais opacos por
meio de uma gama infindável de suportes tecnológicos, sempre de modo premente e imediato. De modo
distinto do saber e do conhecimento, a informação, por seu aparente descompromisso com qualquer discurso, parece deixar pouca margem para exigências éticas, não implicando compromisso com a verdade
ou algum ancoramento na realidade. Ela se esgota em seu próprio conteúdo, sendo este seu único fim, que
não carece de mediação. A hegemonia da informação parece alcançar seu ponto mais alto com o surgimento das redes sociais virtuais, que “conectam” pessoas em todo o planeta.
Nesse panorama, o adolescente costuma ser quem se apresenta com maior prontidão e habilidade
para habitar as redes digitais com sua “presença”, seus conteúdos identitários e inventivos, sempre atualizando-as com novas informações. O caráter fragmentário da circulação da informação se reflete nas
formas de sociabilidade nessas redes, no acirramento de uma atmosfera hedonista, num ideal de felicidade
constante, na presentificação do mal-estar inerente à vida presencial. O bombardeio de informações é
também, muitas vezes, um elemento causador de desconforto, tendo em vista, sobretudo, a exigência de
respostas imediatas, o que se mostra impossível, gerando frustração.
Impõe-se, nesse cenário, a interrogação sobre a dificuldade de transmissão de que se queixam os
adolescentes nas conversações, situação profundamente relacionada às contradições e obstáculos que eles
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encontram no modelo de escola ainda vigente. Nesse impasse é preciso considerar o papel do professor,
esse Outro do laço educacional que, por seu lado, tem também se queixado com frequência do contexto
atual do ensino, muitas vezes em relação a certa apatia por parte dos alunos. Essa problemática tem efeitos
sobre a própria transmissão de saber. Benjamin (1933/2016a) expõe os impasses na transmissão de narrativas já na modernidade e evoca a transmissão geracional que se dava em épocas anteriores à sua, quando
os mais velhos transmitiam suas experiências para os mais jovens.

Sabia-se também exatamente o que era a experiência: ela sempre fora comunicada pelos mais
velhos aos mais jovens. De forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de forma
prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; às vezes como narrativas de países longínquos, diante
da lareira, contadas a filhos e netos. – Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que
saibam narrar algo direito? (p. 123)

Para Benjamin, o fim da transmissão de narrativas está relacionado a um progressivo empobrecimento no campo das experiências compartilháveis, que conduz ao desaparecimento do “dom de ouvir”
e, consequentemente, da “comunidade dos ouvintes”. As narrativas só podem ser transmitidas aos ouvintes por se engendrarem numa experiência compartilhada, artesanal, que perpassa os corpos dos sujeitos
envolvidos. Com o fim das trocas de experiências intercambiáveis, perde-se as faculdades de narrar e de
ouvir, transformação que, para o autor, marca a conjuntura moderna. Assim, associa a incapacidade de
assimilação das narrativas às transformações que dão lugar à era da informação. A informação precisa ser
compreensível “em si e para si”, prescindindo da dimensão subjetiva, da singularidade de cada apreensão.
No mundo da informação, “somos pobres em histórias surpreendentes” (BENJAMIN, 2016b, p. 219),
quer dizer, histórias que assimilamos por inteiro, que tocam o corpo e repercutem em nós de formas insondáveis. Já “a informação só tem valor no momento em que é nova” (p. 220).
Numa análise dos impactos da excessiva exposição ao incessante fluxo informacional, Turkle
(2015) destaca uma série de efeitos subjetivos provocados pelo uso contínuo dos dispositivos tecnológicos
pelos jovens. Entre eles, aponta a tendência a conversas rápidas e fragmentadas, a dificuldade de contato
visual, a incapacidade de lidar com a solidão, a busca incessante pelo novo, pela distração e pelo consumo,
a diminuição da capacidade de atenção e de introspecção, a perda da capacidade reflexiva e o aumento
da ansiedade. Num trabalho de consultoria em escolas, Turkle observa o surgimento de um novo sintoma
proveniente do uso constante das tecnologias digitais: a evitação da conversa presencial. A passagem da
conversa presencial para a conexão virtual promove uma perda: a da aprendizagem proporcionada pelo
contato presencial, que envolve mais riscos, imprevisibilidades e menor controle.
A partir da perspectiva lacaniana, pensamos aqui no caráter disjuntivo do discurso, que Lacan
(1969-1970/1992) equipara à própria noção de laço social, e que corresponde à impossibilidade de totalização de qualquer tipo. Isto é, o mal-estar resultante dessa disjunção é inerente ao laço, sendo dele parte
constitutiva e o elemento que o faz avançar, sem nenhum juízo evolutivo, mas no sentido de sair do lugar.
Essa disjunção vem marcar a diferença entre os campos do sujeito e do Outro. As conversas no ambiente
virtual podem ser manipuladas, transformadas, “editadas”, e, por isso, envolveriam maior controle sobre
o imprevisível.
Turkle (2015) observa a forma como as pessoas têm utilizado os celulares para saírem da cena,
evitando o contato presencial. Essa autora considera como alguns dos maiores prejuízos provocados pela
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evitação do contato presencial a dificuldade em lidar com as diferenças e frustrações advindas das relações
presenciais, a perda do compromisso envolvido numa relação, bem como a perda da responsabilidade pela
palavra transmitida presencialmente. Todas essas perdas relacionadas à passagem da conversa presencial
para a virtual poderiam justificar parte da demanda, expressa pelos adolescentes, de serem escutados. As
mensagens virtuais trocadas a todo instante não substituem os diálogos presenciais, os espaços físicos
ofertados para a palavra, a escuta que dá autenticidade à experiência. Para Turkle, os celulares são tão
atraentes porque concentram três desejos humanos: de sempre sermos ouvidos, de sempre podermos centrar a atenção naquilo que queremos, e de nunca estarmos sós. Assim, as redes sociais oferecem certo tamponamento do desamparo estrutural. No entanto, a impossibilidade de uma conexão sem perdas desperta
a angústia nos jovens, visto que a hiperconexão não torna o Outro consistente.
O adolescente de hoje encontra grandes dificuldades em sua tarefa de se endereçar ao Outro e de
se inscrever no laço social. Contudo, a operação da adolescência não prescinde desse endereçamento, que
se dá pela via da transmissão e da inscrição no Outro, com o reconhecimento do sujeito nessa instância,
ou seja, com a assimilação de sua narrativa singular. Diante disso, o que a psicanálise pode oferecer como
contraponto ou forma de resistência a essa lógica que, ao apagar os traços de uma transmissão simbólica
e disseminar um infinito de informações sem lastro ou balizamento, tende a homogeneizar e segregar os
sujeitos?
Em nossas experiências de conversações com os adolescentes, as incongruências entre a escola e
as configurações discursivas contemporâneas tornam-se palpáveis no mal-estar que marca as queixas dos
alunos. A conversação opera nesse ponto de mal-estar, ao viabilizar a emergência de questões até então
inenarráveis pelos sujeitos. A seguir, relatamos um fragmento de uma conversação em que essa emergência do inenarrável ocorre de modo surpreendente.
O grupo com cinco meninos entre 12 e 14 anos foi coordenado por uma psicanalista e teve o suporte de um estagiário de psicologia. A formação do grupo chama nossa atenção: quatro dos integrantes
aparentemente formam um grupo homogêneo de amigos, com bom desempenho escolar, afinidades nos
gostos e atividades extraclasse, certa timidez, “vida social” insatisfatória e, de acordo com eles mesmos,
nenhuma experiência com meninas. Esses meninos tomam a iniciativa de participar da conversação em
função do tema, “redes sociais”, já que todos têm uma especial predileção por tecnologias digitais e grandes habilidades no uso dos dispositivos eletrônicos, que não hesitam em demonstrar no grupo. No início,
paira um clima de leveza e certa infantilidade. Os temas preferidos gravitam em torno do universo dos
games, canais no YouTube e demais experiências na internet. Apresentam-se como meninos tranquilos e
não se coloca qualquer tema ligado à transgressão.
Além desse grupo aparentemente homogêneo, há um quinto participante, Bruno77. De maneira
distinta dos outros meninos, ele não escolhe participar da conversação por afinidade com o tema, mas por
sugestão da escola, que o apresenta à coordenadora como um “caso difícil”. Bruno não faz parte do grupo
de amigos. Nos primeiros encontros, senta-se bem afastado dos demais, posicionando-se por trás de mesas
devidamente empilhadas, num aspecto entrincheirado. Mantém-se isolado nas primeiras semanas, falando
muito pouco e, às vezes, mostrando-se irritado e agressivo. Leva vários encontros para sair de trás desse
escudo e se juntar à roda. Essa aproximação decorre de um traço em comum com o restante do grupo, o
humor, que os mediadores da conversação pontuam. Bruno é muito engraçado e ri de si mesmo, o que
propulsiona sua acolhida pelos outros meninos. Com o tempo, parece se apropriar de certa imagem de pária, que identifica no olhar dos outros, assumindo um personagem marginal no grupo, aquele que lança de
supetão as piadas “sujas” e as tiradas nonsense, provocando o riso coletivo. Já alojado na roda da conver77

Nome fictício.
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sação, ele continua com poucas palavras, quase resmungando em algumas ocasiões. Ainda assim, de certa
forma ele é sempre incluído nas conversas, pontuando eventualmente com um comentário de deboche.
Um dia, numa conversa sobre como lidar “com as mulheres”, Bruno resolve tomar a palavra,
mostrando-se mais experiente que os outros, que consentem com essa “experiência” e o escutam atentamente. Momentos depois, já em outro assunto, um tema até então jamais mencionado irrompe de forma
surpreendente. Um dos outros evoca um episódio ocorrido anos antes envolvendo Bruno. Trata-se de uma
grave ocorrência, de teor sexual, que teve sérias consequências para os envolvidos. Bruno toma a palavra
e diz: “às vezes eu tô passando no corredor e escuto alguém falar ‘abusador’78. Como se estivesse escrito
na minha testa...”. O tema do “abuso”, significante pelo qual ele se diz estigmatizado, passa a circular de
forma recorrente na conversação. Pouco a pouco, a narrativa dessa experiência vivenciada por Bruno,
como protagonista, e testemunhada pelos colegas ganha forma. Eles contam detalhes do ocorrido e suas
consequências, falam do que houve com a “vítima”. Um deles diz: “de vez em quando eu encontro ele na
rua, e é estranho”. Mesmo de modo fragmentado, Bruno consegue falar de uma experiência que até então
restava como um intratável – maneira como ele era tomado pela escola – e um inenarrável. Todos os cinco
dizem: “nunca falamos sobre isso, foi passando...”. Finalmente eles estavam falando sobre “o abuso” e
redimensionando essa experiência que marcou Bruno na pele. Diferentemente do silenciamento que eles
localizam na escola com um tom de crítica, a conversação permite a instalação de um espaço de fala que
dá lugar a essa experiência num espaço compartilhado pelos participantes, cada um a partir de sua posição.
Segundo Santiago (2008), o trabalho da conversação na escola tem como desafio incluir a pulsão.
Nessa zona fronteiriça entre o psíquico e o somático, onde se localiza a pulsão, não apenas a linguagem,
mas também o suporte físico do corpo é afetado pelas experiências do sujeito. O adolescente está em seu
momento de experimentar o corpo e o Outro. Nesse processo, restarão marcas imaginárias e simbólicas
que, atualizadas no grupo, seu lócus predileto, reposicionam o sujeito em termos de um lugar social que
pode ou não ser aceito.
Tendo em vista a importância de se abrir uma lacuna nessa colagem do sujeito com as tecnologias
digitais, encontramos no pensamento de Benjamin (2016b) uma reflexão relevante em redor das noções
de saber e informação. Ao tratar da decadência da arte da narração em benefício do surgimento do romance moderno, o autor a define como oriunda da experiência e mais próxima da oralidade, elementos mais
significativos para a transmissão no laço social: “a experiência que passa de boca em boca é a fonte a que
recorreram todos os narradores” (BENJAMIN, 2016b, p. 214).
Com a referência de Benjamin, Gurski e Pereira (2016) abordam os efeitos do esvaziamento da
experiência para a passagem adolescente:

Em meio ao apagamento crescente da dimensão da experiência em nosso laço social e na busca
de um lugar de enunciação fora da família, o adolescente sofre os efeitos da desmoralização da
experiência, da ausência de diferença geracional e das diferentes dobraduras do tempo. (p. 436)

Conforme esses autores, as condições para que se produzam enunciações se devem à possibilidade de que das vivências decantem experiências, narrativas e testemunhos. Ao fazer circular a palavra, as
histórias e suas versões, a narrativa possibilita a produção de polissemia, flexibilizando os sentidos (GUR78
O significante em questão foi modificado com o objetivo de evitar qualquer risco ao sigilo e ao anonimato dos
participantes da conversação.
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SKI; PEREIRA, 2016, p. 438).
Também baseadas na obra de Benjamin, Lo Bianco, Costa-Moura e Solberg (2010) refletem sobre
a transmissão que se dá pela via da psicanálise. Freud reconhece nas narrativas em análise o efeito real de
sujeito que a linguagem produz e que ela mesma não é capaz de conter na forma de uma relação unívoca.
As redes sociais da internet, com a sua multiplicidade, horizontalidade e liquidez significantes, elevam
ao zênite social a rarefação simbólica do contemporâneo. Assim, “o sujeito órfão da rede simbólica que a
experiência compartilhada garantia, só pode reaparecer no real dos atos e dos sintomas; apenso à contingência de uma atualização inantecipável e não inteiramente simbolizável” (LO BIANCO; COSTA-MOURA; SOLBERG, 2010,p. 23-24). Sua narrativa fragmentária, contudo, feita de restos, sob transferência,
permite uma abertura para a emergência real na enunciação. É a partir desses restos que a cadeia de transmissão se dá.
A psicanálise demonstra a importância da oferta de espaços de escuta do que os jovens têm a dizer,
nos quais se reconhece o singular que se manifesta em cada adolescência, muitas vezes de modo perturbador. Ao falar para educadores de adolescentes, Freud (1910/1996) recomenda: é preciso dar aos jovens
“o desejo de viver”. Ele prossegue: é necessário dar apoio e amparo nesse tempo da vida em que os vínculos com a família se afrouxam, em que as referências da infância se enfraquecem, em que se escancara
o descompasso temporal de um sujeito que precisa lidar com uma maturação que se dá, paradoxalmente,
juntamente de uma imaturidade insuperável. Com efeito, esse reconhecimento do novo que irrompe para
cada adolescente é incompatível com qualquer perspectiva homogeneizante, rotuladora e normativa de
tratamento da adolescência, e pode bordejar o pulsional que extravasa do corpo, legitimando um “saber se
virar” com os excessos da pulsão e viabilizando novos pontos de ancoragem.
Como a trajetória freudiana demonstra, a transmissão de uma narrativa singular num laço com a
alteridade é carregada de afetos ambivalentes. Na relação transferencial, base da clínica psicanalítica, o
sujeito está presente com seu corpo, tomado por experiências afetivas imemoriais que são então atualizadas de forma viva e intensa. E a transferência ultrapassa as paredes dos consultórios e se faz presente
em cada ocasião de oferta da escuta analítica, que proporciona a emergência do sujeito do inconsciente
pela via do ordenamento significante dos traços sem sentido numa história construída e compartilhada. Se
a transmissão narrativa encontra obstáculos num tempo em que as características dos modos de relação
com o Outro ocasionam o apagamento das dissonâncias, levando à homogeneização das subjetividades e
à interiorização do controle, a psicanálise permite restaurar a função de escutar o outro, possibilitando aos
sujeitos dar contornos ao alteritário.
A experiência que apresentamos no fazvislumbrar a abertura que a instalação de um espaço de
circulação e acolhimento da palavra proporciona aos sujeitos, que se sentem ouvidos em pontos até então
refratários ao discurso. Esse aspecto inenarrável de cada subjetividade costuma tentar se fazer ouvir na
adolescência de maneira estrondosa em cada incidência dos excessos da pulsão no corpo, seja nos atos
desmedidos ou na opacidade dos sintomas. No caso exposto acima, a experiência compartilhada no coletivo ocasiona o tratamento de uma angústia que toma forma no grupo por meio da troca de narrativas
singulares, o que possibilita emergências particulares que são ali colhidas. Em vista disso, para que cada
singularidade possa ser tratada para além da conversação, consideramos necessária a oferta de escuta aos
sujeitos envolvidos, que, ao final dos encontros no grupo, quando necessário, são encaminhados ao atendimento psicanalítico. Sustentamos, assim, a psicanálise, com seus dispositivos e sua comunidade de ouvintes, como possibilidade de resistência da transmissão de narrativas na esfera do discurso vivo, como tão
bem nomeia Benjamin (2016b) ao apontar a beleza do que resiste a desaparecer no mundo da informação.
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Resumo:

As relações que antes se davam através do contato físico vêm ganhando uma nova configuração: a virtual.
Nessa realidade, tem crescido a cada dia o estabelecimento de novas conexões e interações assim como a
rapidez da comunicação e a construção de laços interpessoais. Nesse âmbito, os aplicativos de relacionamento se colocam como novos espaços onde os indivíduos de diferentes idades têm buscado relacionar-se
afetivamente. A partir desse pressuposto, essa pesquisa teve como objetivo compreender a construção
dos laços afetivos de usuários de aplicativos de relacionamento e a influência dessa forma de contato na
continuidade dos relacionamentos. Tratou-se de um estudo de campo de abordagem qualitativa, primário
e descritivo. O cenário do estudo foi uma cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG e a
amostra foi composta por jovens de 18 a 24 anos, selecionados por critério de conveniência. A coleta de
dados se deu por meio de entrevista audiogravada, previamente agendada, com roteiro semiestruturado,
construído a partir da literatura pesquisada. Para a análise de dados, utilizou-se a técnica de análise de
discurso foucaultiana, dialogando com autores contemporâneos da Psicologia Social e da Psicanálise que
pesquisam essa temática.
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Introdução

Desde que quando foi criada, a internet sempre buscou fortalecer a comunicação entre as pessoas.
Através dessa ferramenta inúmeras plataformas foram e estão sendo construídas tanto para a comunicação em geral quanto para a busca e manutenção de relações no âmbito comercial, profissional e afetivo
(DE OLIVEIRA, DE BARROS, GOULART; 2017).
As relações que antes se davam através do contato físico, ganha agora uma nova configuração:
a virtual. Nessa nova realidade, tem-se o estabelecimento de novas conexões e interações assim como a
rapidez da comunicação e a construção de laços interpessoais. Alguns autores, como Zygmunt Bauman,
discorrem sobre as características do nosso tempo, tais como a rapidez no acesso às informações, o desenvolvimento tecnológico e a fluidez da contemporaneidade. Segundo Bauman estamos vivendo em tempos
fluídos e voláteis que sugerem uma modernidade líquida acompanhada da banalização das relações, sobretudo pelo surgimento da tecnologia e das redes sociais como mediadoras dos relacionamentos (VASCONCELOS, 2014; BAUMAN, 2001).
Considerando a necessidade de relacionamentos e a dependência do outro como algo ontologicamente humano, o uso das redes sociais digitais amplifica o contexto das relações interpessoais, sociais
e afetivas. Nesse aspecto, a possibilidade de conhecer novas pessoas para uma interação deixou de ser
vinculada apenas aos ambientes físicos de socialização e agora assume uma nova configuração, onde se
tem a possibilidade de conhecer pessoas através de sites, salas de bate-papos, redes sociais e aplicativos
de relacionamentos dos mais variados jeitos e conformações (PRIMO et al., 2017).
O presente estudo traz como questão norteadora a experiência de casais heterossexuais que usaram
as plataformas virtuais para a construção de laços afetivos. Buscou-se investigar as principais motivações
dos usuários para o uso de plataformas virtuais; elucidar sobre o impacto dessas plataformas na construção
subjetiva desses usuários e verificar a influência das plataformas virtuais na construção de laços afetivos
presenciais.
Foram realizadas pesquisas bibliográfica e de campo. A pesquisa de campo teve como recurso
uma entrevista semiestruturada na qual participaram quatro sujeitos (três mulheres e um homem). Para a
análise dos dados utilizou-se como norte as técnicas propostas pelo método da análise do discurso, dando
conta dos enunciados e relações que o próprio discurso põe em funcionamento, se apropriando do que está
“vivo” nesse discurso conforme propõe Foucault.
Esta pesquisa seguiu aos parâmetros éticos de pesquisas envolvendo seres humanos, propostas
pelo Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias. Os nomes dos participantes foram substituídos por nomes fictícios, buscando preservar o seu anonimato.
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A vivência de relacionamentos afetivos numa sociedade hiperconectada

Os sites ou redes de relacionamentos virtuais são uma designação geral adotada por vários sites
da internet que oferecem páginas pessoais que possibilitam o relacionamento interpessoal. Eles permitem que o usuário cadastre certos dados, assim como fotos e vídeos, e possam ser acessados por todos os
outros usuários do serviço, de maneira restrita ou não. Além disso, o que os torna especialmente atraentes, é a possibilidade de integrar suas páginas às páginas de dados pessoais de amigos e conhecidos,
criando assim uma rede de relacionamentos, através da qual é possível aumentar seus contatos através
dos contatos de outras pessoas, bem como comunicar-se (CARRERA et al., 2017).
O massivo uso das redes sociais e das plataformas virtuais, a construção de laços interpessoais,
sejam afetivos ou não, são uma nova realidade na contemporaneidade. Segundo dados da pesquisa realizada no ano 2017 pela empresa de pesquisa de mercado baseada na internet YouGov, constatou-se que
60% dos brasileiros maiores de 18 anos usa algum tipo de aplicativo para relacionamento. De acordo
com a mesma pesquisa, 20% dos entrevistados relataram ter encontrado seu último parceiro nestes aplicativos, já 71% dos entrevistados disseram que usam essas ferramentas apenas para “fazer amigos” (DE
OLIVEIRA; DE BARROS; GOULART, 2016).
Sendo as plataformas virtuais um território que facilita esse contato das pessoas assim como a
construção de relações virtuais, busca-se entender qual a distância entre o real e o virtual, demonstrando
o elo de ligação, as fragilidades e as potencialidades entre esses dois eixos.
Segundo Levy (1999) a internet promove um movimento denominado de “cibercultura”, caracterizado como um novo espaço de interações propiciado pela realidade virtual. Ao explicar o virtual,
a cibercultura, em que as pessoas criam uma nova relação espaço-tempo, o autor utiliza a analogia da
“rede” para indicar a formação de uma “inteligência coletiva”. Para Levy, o processo de virtualização,
constitui-se como uma dinâmica mutação em curso do ser humano, demonstrando como o lado virtual
das coisas incide sobre as concepções do espaço, tempo e corpo.
A partir dessa nova forma de comunicação virtualizada, surgiram as redes sociais virtuais. Essas redes sociais virtuais podem ser compreendidas a partir da leitura de autores como Manuel Castells
(2011) e Deleuze e Guattari (2014). No diálogo com esses estudiosos, pode-se conceber a rede social
como um espaço de interação organizado em torno de uma afinidade compartilhada, o que favorece a
desterritorialização e a expansão da comunicação, que se estende, a partir da internet, para um ambiente
virtual que se materializa e se atualiza de forma potente nas telas de computadores, tablets e aparelhos
celulares cada vez mais utilizados pelas pessoas (DUTRA, ORELLANA, 2017).
Manuel Castells (2017) afirma que as redes são estruturas abertas, capazes de se ampliarem de
forma indefinida, agregando novas formas de compartilhamento nos quais se usam os mesmos códigos de
comunicação. Para ele, uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto, dinâmico, suscetível
de inovação e sem ameaças ao seu equilíbrio. Esse espaço virtual tem como objetivo a sociabilidade, a
adaptabilidade e a ação coletiva no qual todos partilham o mesmo grau de poder e é isso o que confere
natureza de rede à rede. (CASTELLS, 2017).
Pensadores como Deleuze e Guatarri, desde meados da década de 70, começaram a introduzir
o conceito de virtual que reverbera em nossos dias. Do ponto de vista deleuziano para discutir a noção
de virtual e atual, é necessário lançar mão dos conceitos aristotélicos de “potência e ato” e de noções

279

medievais de “possível real”. Deleuze inclui explicitamente em suas reflexões sobre o virtual-atual uma
linhagem interrogativa. Para ele, o atual relata o empírico, o extenso, as formas, campo dos sujeitos e
objetos já bem definidos, a dimensão própria da consciência, da linguagem, das soluções e das experiências. Já o virtual expõe o ideal, o intensivo, as forças, campo especulativos pré-subjetivo e pré-objetivo
compostos por uma multiplicidade de instâncias ainda informais (as diferenças, as singularidades).
A partir desse contexto onde se articulam redes sociais e virtuais, tem-se criado modos de relações diversas, dentre elas as relações afetivas, que não necessitam ser estritamente presenciais (MARCONDES, 2018). As relações que antes se davam através do contato físico, ganham agora uma nova
configuração: a virtual. Nessa nova realidade, tem-se o estabelecimento de novas conexões e interações
assim como a rapidez da comunicação e a construção de laços interpessoais. Em consonância com essa
nova realidade, muitas vezes, não é possível diferenciar o que é real do que é virtual. Autores como
Turkle refletem sobre a consonância entre o real e o virtual e, nessa perspectiva, a autora descreve que
as fronteiras do ambiente virtual, mesmo que amplas e difusas, visam se transpor para o ambiente real.
Como se percebe, com o surgimento da comunicação virtual, a cultura contemporânea passou a
ser caracterizada pelo uso crescente das tecnologias digitais, criando assim uma relação entre o virtual e
a vida social, o que possibilita o surgimento de novas formas de interações sociais, sobretudo pelo surgimento da tecnologia e das redes sociais como mediadoras dos relacionamentos (VASCONCELOS, 2014;
MARTINS; DA SILVA PEREIRA, 2016).
Inúmeras são as formas de comunicação presentes na sociedade, entretanto devido ao surgimento
da internet, essas novas modalidades assumem um papel virtual que se baseia na instantaneidade e velocidades das mensagens enviadas ou recebidas. O ambiente virtual possui suas próprias relações que se baseiam em uma linguagem espontânea e informal, na instantaneidade de envio e recebimento de mensagens
assim como a construção e o rompimento de laços interpessoais e afetivos de forma rápida e dinâmica.
Nas redes sociais presentes na internet, as conexões se constituem a partir de três elementos: a interação,
as relações e os laços sociais e afetivos. A interação se caracteriza como o elemento fundamental para que
as conexões se estabeleçam sendo marcadas por trocas sociais entre os sujeitos, a partir dos quais se desenvolvem relações de intimidade, confiança e laços sociais (PELÚCIO, 2016; REIS, 2014).
As relações que definem uma rede social virtual são relações de pertencimento descolado de qualquer tipo de interação. Já os laços sociais e afetivos conduzem ao amadurecimento. Com o avanço das
tecnologias, as novas formas de se comunicar atingiram o domínio afetivo com o surgimento dos sites e
aplicativos de relacionamento. A emergente demanda pelo uso desses recursos para o estabelecimento de
relacionamentos na atualidade tem se apresentado de forma expressiva, fazendo parte da cibercultura e
coloca em evidência a necessidade do sujeito se relacionar de diferentes formas e buscar comodidade e
facilidade em suas relações afetivas (CARRERA et. al., 2017; DUTRA; OUTTRAMA, 2016).

Fatores que contribuíram para um relacionamento virtual

Como dizem os principais estudiosos dessa temática, as plataformas digitais se constituem como
um meio de possibilidades, estabelecido a partir dos elementos virtuais e das relações entre seus usuários
(LEVY, 1999). Pode-se dizer que “uma rede social é sempre um conjunto de atores e suas relações” (RECUERO, 2011, p. 69), caracterizando-se como “[...] sites na internet que permitem a criação e o compar-
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tilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas” (TORRES, 2009, p. 113). Nesse
sentido, as redes sociais possibilitam interações sociais que podem influenciar a maneira como as pessoas
se organizam no dia a dia e são evidentes os benefícios proporcionados pelo uso das plataformas digitais
e diversos os fatores que contribuem como gatilho para que cada vez mais essa ferramenta seja utilizada
pelos indivíduos das mais diversas formas (DA SILVA et al, 2018).
As plataformas digitais representam a segunda geração de comunidade e serviços que visam centrar a Web como recurso que aproveita o efeito de rede, interligando pessoas no meio profissional, social,
cultural e afetivo. Entre os fatores que contribuem para a imersão e utilização das plataformas digitais estão: a falta de sociabilidade no mundo real, a exclusão por parte de grupos sociais e a busca por um círculo
de amizade ou círculo afetivo (REILLY, 2015).
O histórico de surgimento das plataformas de relacionamento virtual responde a um conjunto de
transformações sociais e econômicas marcadamente neoliberais que, a partir de meados dos anos de 1980,
incidiram diretamente na forma das pessoas constituírem relações. Fatores como o individualismo, competitividade, solidão, estímulo às experimentações, banalização de relações tidas como duradouras são
fatores que ajudaram a alavancar o surgimento dessas ferramentas proporcionando um novo ethos emocional que ajudou a modelar um mercado afetivo regido por códigos fluidos, mas operantes, ao qual alguns
sites e aplicativos para fins de encontros parece corresponder (PORTELA, 2015; DA COSTA, 2017).
Ao tomar as relações afetivas como umas das formas de relação que hoje fazem com que as pessoas busquem esse meio de contato, três fatores chamaram a atenção entre os entrevistados deste estudo
para que buscassem um relacionamento na internet: a solidão, a construção de uma identificação ideal e a
construção de um laço afetivo real.
A solidão é descrita na literatura como um dos fatores que mais contribuem para o uso das plataformas digitais. Estar sozinho remete a um estado de vazio existencial, o que leva os sujeitos a buscarem
uma interação social, quer seja ela virtual ou presencial. Os relatos abaixo demonstram as motivações que
fizeram com que os entrevistados buscassem as plataformas digitais. Nota-se que a solidão e o hábito de
conhecer novas pessoas se caracterizam como fatores influenciadores para o uso dessas ferramentas:

Eu comecei a usar muito depois que eu separei, eu ficava muito em casa, muito sozinha, eu entrava
muito em bate papos, UOL, Skype, etc (...). Eu queria conhecer outras pessoas, para conversar
mesmo. E na internet a gente aprende muita coisa legal (...) olha, quando eu entrei no Tinder, eu
entrei de brincadeira, estava solteira, não estava fazendo nada, todo mundo falava do Tinder e eu
entrei para ver qual era (MARTA, 45 ANOS)
Eu fui convencido que era importante para manter contato com familiares que estavam mais distantes e também pela possibilidade de se abrir pro mundo, pras novas possibilidades, conhecer
pessoas. (LUIZ, 27 ANOS)

Como pode ser observado, muitas vezes, a ausência do contato social é acompanhada por sentimento de solidão e quando dispomos de um grande arsenal tecnológico de fácil acesso e com respostas
rápidas para a resolução das demandas, muitas pessoas têm acreditado que será esse o caminho para encontrar um novo parceiro, seja ele casual ou ainda para um relacionamento duradouro.
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Existe um verdadeiro paradoxo frente ao uso das plataformas digitais: de um lado essas ferramentas auxiliam e aceleram a comunicação entre as pessoas; por outro elas impedem o contato presencial, em
que ocorrem as trocas reais de afetos e interação. A comunicação, via plataformas digitais, muitas vezes,
não consegue suprir as necessidades afetivas mais profundas dos indivíduos.
Nesse aspecto, a internet tornou-se um vasto ponto de encontro de contatos superficiais. Contradizendo a frase do filósofo grego Aristóteles (384-322 a. C.) “Eles precisam de tempo e de intimidade; como
diz o ditado, não podem se conhecer sem que tenham comido juntos a quantidade necessária de sal”. A
transposição do contato virtual para o real, depende linearmente de como os sujeitos envolvidos refletem
essas relações. Os sites de relacionamento, como qualquer tecnologia, têm posição de neutralidade. São
bons ou ruins dependendo do que se faz com eles (DE SOUZA, REBOUÇAS, MENEZES; 2015).
Pode ser considerada produtiva a maneira como as tecnologias, criadas por vezes com propósitos
diversos, incidem nas formas de experienciarmos contemporaneamente os sentimentos, modulando-os a
partir de uma “nova economia do desejo”. Tal premissa se orienta pela sensação de parceiros disponíveis
em um largo catálogo humano, organizado a partir de uma lógica matemática (combinações por meio de
algoritmos), o que, por sua vez, implica em urgência dos contatos e, desejavelmente, de encontros. Por
outro lado, o que se percebe é que o que poderia ser o parceiro ideal, muitas vezes construído virtualmente
nas conversas virtuais, é destituído pelo encontro real (MISKOLCI,2014). Foi essa experiência vivida por
uma das pessoas entrevistadas:

O cara tinha o papo super bacana, e até tínhamos combinado de nos encontrar, mas como eu sou
sistemática eu avisei para várias amigas minhas, tipo eu vou estar neste lugar com essa pessoa,
até mandei foto (...) Eu marquei no açaí perto de minha casa, de dia, só que o menino no primeiro
dia me pediu em namoro, dai eu achei muito assim sabe? (...) Depois deste primeiro encontro ele
começou com uns papos muito estranhos, de nossa ‘foi amor à primeira vista’, daí eu pulei fora
(LUÍZA, 28 ANOS)

Diante do depoimento acima percebe-se que nem sempre os ideais construídos virtualmente correspondem à experiência real. Nesse ponto questiona-se sobre a construção de uma identificação ideal. A
experiência de um reconhecimento neste momento, entre pessoas que até então nunca haviam se encontrado presencialmente, confirma o paradoxo de que, num relacionamento virtual, o outro é um desconhecido,
mas não um estranho, em função da aproximação psíquica que este tipo de relacionamento, tão dependente
das verbalizações, propicia (DONNAMARIA, 2009).
Considerando a identificação como um processo pelo qual o sujeito apropria-se de algo do outro
indicando o que é ideal para o sujeito (FREUD, 1900/2006), podemos supor que, ao construir a ideia de
um parceiro ideal através dos contatos virtuais, os usuários das plataformas de relacionamento transferem
para seus parceiros virtuais aquilo que desejam no parceiro real.
A falta de territorialização corporal possibilitada pelo virtual abre outra perspectiva interessante: a
possibilidade de encontros, cruzamentos e relações que nunca teriam lugar de outra forma. Os relacionamentos virtuais sendo por definição incorporais, disso resulta que os lugares de encontro também passam
a ser lugares incorporais, lugares virtuais, para usar a palavra. (GONÇALVES, 1999)
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A gente conversava muito pela internet, sempre trocando ideia, tentando entender os gostos e o jeito um do outro, mesmo longe a gente sempre dava um jeito de ta presente. Eu acho que a distância
e a internet possibilitaram isso. (MARTA, 45 ANOS)

Ao dar vazão a certas atitudes no ambiente virtual é possível perceber como os sujeitos possuem
diversas facetas expressas por meio de distintas performances para atrair o parceiro que está do outro lado
da tela. A partir desta constatação é possível relacionar essa pesquisa com os trabalhos de Marcell Mauss
(1974), ao observar como os interlocutores fazem uso de seus corpos e comportamentos como instrumentos na busca para alcançar sucesso no que objetivam. Nessa perspectiva, a busca pela transposição do
virtual para o real é uma prática comum na maioria dos usuários entrevistados para essa pesquisa.

Eu acho que é a partir do real, acredito que o virtual fez com que a gente se encontrasse, pois talvez
em outras situações ou lugares que nós frequentamos, provavelmente a gente não se encontraria
(...) No virtual fica muito no que o outro fala, no que o outro quer te mostrar, e isso não tem ação.
Acho que depois que você conhece pessoalmente e começa a ter convivência é que você vai ver
se o que o outro diz condiz (...). Acho que no virtual a gente mostra nosso melhor lado, o ruim não
vai aparecer (MARTA, 45 ANOS)

Na vida on-line, as pessoas podem desempenhar papéis diferentes, adotando diversas posições nos
diferentes lugares da rede, podendo ver, vivenciar e experimentar inúmeros aspectos delas mesmas, cercados de multiplicidades. Para muitas pessoas, a comunidade virtual permite uma expressão mais livre dos
inúmeros aspectos de si mesmas, contudo se trata de algo que também se vive no “resto da vida”. Há momentos em que a cultura enfatiza a uniformidade da experiência e outros em que acentua a multiplicidade
da experiência. As pessoas buscam a experiência de encontrar-se no virtual, assim como sempre haverá
desejo de velocidade, de extensão planetária e até mesmo da forma particular de intimidade constituída
pela comunicação on-line (TURKLE, 1999).

O virtual é muito maquiado, pessoalmente que você vai ver o seu parceiro mesmo. Talvez um relacionamento que começou pela esfera real, seja mais fácil de identificar os defeitos da pessoa (...)
um relacionamento que começou de forma virtual, isso pode demorar mais, mas acho que uma hora
isso vai aparecer (MARIANA, 30 ANOS).

A convivência que mostra os defeitos, na internet ele me ouvia, me falava o que eu queria ouvir,
eu também falava só o que eu podia falar (...) o principal é o convívio, a experiência que eu tive
foram os defeitos que aparecem no convívio, mas ele não mudou muito do que eu esperava pelas
redes sociais (LUÍZA, 28 ANOS).

Do real ao virtual, muitas mudanças podem acontecer. As transposições entre esses dois ambientes
fazem com que os universos assumam posições díspares ou congruentes. As plataformas virtuais permi-
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tem que as pessoas criem e elaborem um perfil, e dessa forma modelam como elas querem ser vistas pelos
demais usuários. Os usuários podem construir, reconstruir e adaptar seu perfil constantemente, de acordo
com o que estão sentindo no momento frente a novas experiências (FLACH, DESLANDES, 2019).
A fragmentação da identidade, as possibilidades de autodescoberta e autotransformação, fazem
com que as pessoas possam se identificar com a subjetividade de outro usuário ou a partir de outra identidade repensar a sua própria identificação. A multiplicidade de identidades é presente no universo virtual,
com isso em muitas situações os usuários da rede não conseguem diferenciar entre o que é o real e o que
é apenas uma criação para o virtual, pois não existe o contato presencial, e assim não existem os gestos,
o olhar, a expressão corporal que ajuda na identificação de uma pessoa e que faz parte de sua identidade
(TANNUS, 2018, DO CORRAL, VIEIRA, DOS SANTOS; 2016).
Essas mudanças na sociedade estão produzindo um sujeito pós-moderno que não possui uma identidade fixa, essencial ou permanente. O sujeito pós-moderno, advindo dessa sociedade, é caracterizado
como o indivíduo que vive na era em que as identidades são formadas e transformadas a cada momento em
que entram em contato com outros sujeitos que se formaram em outras culturas. Nesse sentido, a identidade muda de acordo com as circunstâncias dos sistemas culturais que rodeiam o sujeito (SANTOS, 2017).
Em se tratando dos relacionamentos afetivos, percebemos que os meios digitais abriram novos
modos de comunicação e reconfiguraram as tradicionais formas de encontro, e estas estão cada vez mais
sendo potencializadas e transformadas pelo espaço virtual. É preciso que saibamos lidar com essas novas
relações e esses novos modos de constituição dos laços afetivos.

Considerações Finais

Por meio desse estudo foi possível identificar como os relacionamentos construídos através das
plataformas virtuais podem se configurar na vida dos indivíduos. A experiência de sujeitos que utilizam
as plataformas digitais para a busca de laços afetivos consiste em um processo amplo e dinâmico e ficou
evidenciada neste estudo através de pontos principais sendo estes: a motivação dos usuários para o uso
dessas plataformas digitais; o impacto dessas plataformas na construção da subjetividade desses usuários
e a transposição entre o real e o virtual. Evidenciou-se, nesse estudo, através dos relatos dos entrevistados,
que a solidão foi a principal motivação para a busca do uso das plataformas digitais de relacionamento. A
construção da identidade ideal também esteve entre os relatos dos participantes, uma vez que esse ponto
se relaciona com a construção da identidade subjetiva desses indivíduos.
A transposição entre o real e o virtual foi descrita pelos entrevistados, uma vez que a confirmação
do laço no ambiente presencial estabelece uma série de premissas que tinham sido expressas no ambiente virtual. Esse ponto ficou evidenciado pelos entrevistados em inúmeros discursos desse estudo. Desse
modo, esse estudo demonstra quais foram as experiências de pessoas que utilizam as plataformas virtuais
para a construção de laços afetivos. As implicações aqui produzidas referem-se a construção das experiências desses laços assim como a configuração e manutenção desses, demonstrando tanto o papel do uso das
plataformas, quanto de fatores intrínsecos ao indivíduo.
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Eixo Temático:
3.Saber e informação na cultura digital.

Resumo:

Este relato de pesquisa apresenta uma investigação sobre os usos das tecnologias digitais por adolescentes
que vivem em meios menos favorecidos e a implicação desses usos – ou a sua ausência - nas relações com
o saber /saber-fazer e a experiência no contexto da cultura digital. O principal foco de análise incidiu sobre
os impactos que a cultura digital impõe sobre a sociedade atual e sobre a subjetividade dos adolescentes
repercutindo no processo de sua escolha profissional. A partir de análise de micro dados apresentados pelas pesquisas do CETIC.br sobre o uso das tecnologias pelas crianças e adolescentes brasileiros e de conversações com jovens de classes DE de zona rural, e dialogando com os conceitos de saber e saber-fazer na
psicanálise lacaniana, e de experiência e vivência na filosofia benjaminiana, buscamos responder à questão
que impulsionou essa investigação, qual seja: como esses adolescentes, marcados pela desigualdade social e econômica, e, além disso, privados dos acessos às TIC’s, estão fazendo suas escolhas profissionais
e sua inserção nessa sociedade marcada por saberes e experiências construídos de forma cada vez mais
virtualizada.

Palavras-chave: Cultura digital; exclusão digital; escolha profissional; saber-fazer; experiência.
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Introdução

A cultura digital ou a cibercultura79 é uma complexa realidade que inclui todos os artefatos, produtos, comportamentos individuais ou coletivos, conceitos e ideologias que surgiram diretamente da implementação dessas novas tecnologias (Tápias, 2003).
A cultura digital interfere em todos os setores da vida humana, com incidências notáveis nos campos social, político e econômico. A apropriação da cultura digital passa a ser fundamental, uma vez que
ela já indica intrinsecamente um processo crescente de reorganização das relações sociais mediadas pelas
tecnologias digitais, afetando, em maior ou menor escala, todos os aspectos da ação humana.
A tecnologia virtual, produto da cultura digital, cresce a cada dia, à luz do desenvolvimento tecnológico e de outros conhecimentos que se constituem como parte de nossas vidas, mas que não são de todo
novas. Como já assinalava Deleuze e Parnet (1977, p. 126-127), “a máquina é sempre social, antes de ser
técnica. Há sempre uma máquina social que seleciona ou atribui os elementos técnicos utilizados”. O que
tratamos como digital não se refere apenas aos efeitos e possibilidades de uma determinada tecnologia.
Ela define e abrange as formas de pensar e de fazer que sejam incorporadas dentro dessa tecnologia, e que
tornam possíveis o seu desenvolvimento.
Podemos também tomar emprestado de Agamben (2009) seu conceito de dispositivo, ou seja,
“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres vivos” (p. 40)
para falar das tecnologias digitais e virtuais que vêm permeando nosso modo de vida contemporâneo. Estes dispositivos estão principalmente fazendo parte e influenciando os modos de vida da população mais
jovem. Essas novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) conferem à criança e ao adolescente
um lugar onde a sua afirmação subjetiva e social pode se efetivar de modo distinto do que aquele que era
observado nas gerações anteriores. Nos blogs, nos sites, nos programas de comunicação online, nos jogos
e nas redes sociais, as crianças e os adolescentes, além de reinventarem a língua, criam novas formas de
expressão, comunicação e de laço com o outro.

Adolescências, comunidades virtuais e exclusão digital

A participação em comunidades virtuais é comum entre adolescentes de todo o mundo. Além de
possibilitar a comunicação entre eles, o ciberespaço cria uma teia de relações que permite o compartilhamento de emoções e experiências de aprendizagens. Esses dispositivos possibilitam aos adolescentes
articularem-se, desenvolverem reflexões, que geram mudanças de percepção sobre o cotidiano e sobre as
diversas possibilidades aquisição de conhecimento desses adolescentes.
Contudo, nem todos eles estão inseridos nessa realidade virtual. Um documento apresentado pela
UNICEF em 2017 revela que - cerca de um terço dos jovens no mundo - 346 milhões - não estão online,
agravando as desigualdades e reduzindo a capacidade de participação desses sujeitos numa economia cada
79
Cultura digital ou “cibercultura”, neologismo adotado por Levy (1999)  para explicar   “o conjunto de técnicas
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente
com o crescimento do ciberespaço”. (LÉVY, 1999, p. 17).
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vez mais digital. Esse relatório analisa também a forma como a internet torna os jovens mais vulneráveis a
riscos e perigos, incluindo o uso indevido das suas informações pessoais, o acesso a conteúdos prejudiciais
e o ciberbullying. O relatório explora os benefícios que a tecnologia digital pode oferecer aos jovens mais
desfavorecidos, incluindo os que crescem em situação de pobreza ou são afetados por emergências humanitárias. Estes benefícios incluem aumentar o acesso destes jovens à informação, desenvolver competências necessárias ao mercado de trabalho digital e proporcionar-lhes uma plataforma para se conectarem e
comunicarem as suas opiniões.
Em nossas investigações anteriores (DIAS, 2016), percebemos que em determinados países, como
a Inglaterra, Espanha, Portugal, Estados Unidos, dentre outros, a exclusão digital é um problema que pode
ser atacado de forma separada do contexto social. No Brasil, por outro lado, diante das desigualdades sociais, as estratégias para a inclusão digital devem estar relacionadas com outras características que tratam
também a exclusão social.
Segundo Bradbrook e Fisher (2004), alguns aspectos importantes devem ser levados em conta para
que esse problema seja solucionado, tais como: a conexão que se refere ao modo como as pessoas têm
acesso aos dispositivos de tecnologia da informação e à Internet; a capacidade, ou seja, as habilidades de
uso das TIC’s que um indivíduo tem e que podem melhorar sua qualidade de vida e sua empregabilidade;
o contexto, observando que mesmo que a conexão e a capacidade sejam completamente acessíveis, não
há sentido em um acesso ilimitado se não houver um contexto relevante e influenciável; a confiança e a
motivação que são fatores chaves para que as políticas possam se dirigir às pessoas que falharam ao tentar
descobrir qualquer razão pessoal para utilizar a tecnologia; a continuidade que diz respeito a como fazer
com que as pessoas que já tiveram algum contato com a tecnologia da informação continuem e, finalmente, a partir de todos os aspectos, melhorar e utilizar de forma assertiva os conhecimentos adquiridos.
Também percebemos que, quando se faz um balanço de pesquisas produzidas nas últimas décadas
sobre a relação do adolescente com a tecnologia virtual, muitos desses estudos se concentram na preocupação acerca das oportunidades e dos riscos presentes nesse encontro. Constata-se que quanto mais
oportunidades surgem para o uso das tecnologias, maior é também a exposição aos riscos presentes nesse
uso. Contudo, conforme afirma Livingstone, Mascheroni e Staksrud, (2015), são os usuários mais experientes e engajados há mais tempo que demonstram mais habilidades para minimizar os efeitos negativos
de situações vivenciadas on-line.
Mesmo percebendo o intenso crescimento e penetração das TIC em todos os grupos sociais, observa-se a existência de um fosso digital que permanece grande devido à heterogeneidade de usos realizados
por grupos socioeconômicos distintos. Como nos explica Mancinelli (2008): “não há um fosso digital, mas
múltiplos fossos, os quais estão relacionados a uma variedade de fatores tais como: gênero; idade; agrupamentos étnicos; incertezas de vida e condições financeiras; bem como insegurança social e no trabalho”
(p. 174).
Da mesma forma, Livingstone e Helsper (2008) explicam que as barreiras para a inclusão digital
são graduais e estão fortemente associadas aos processos de exclusão no seio da sociedade, mostrando que
os indivíduos que possuem maior acesso às TIC tendem a possuir maior escolaridade, maior renda e status
profissional do que aqueles que não possuem acesso.
Pierre Lévy (1999) considera que as tecnologias digitais e o espaço virtual não representam um
modo de exclusão social, mas a quantidade e a velocidade da informação que estas tecnologias processam
podem levar a uma marginalização do seu ótimo e eficaz uso. Ele acredita que as tecnologias e a economia
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não são, contudo, os principais fatores de exclusão:

Acesso para todos sim! Mas não se deve entender por isso um acesso ao equipamento, a simples
conexão técnica que, em pouco tempo, estará de toda forma muito barata (...). Devemos antes entender um acesso de todos aos processos de inteligência coletiva, quer dizer, ao ciberespaço como
sistema aberto de auto-cartografia dinâmica do real, de expressão das singularidades, de elaboração
dos problemas, de confecção do laço social pela aprendizagem recíproca, e de livre navegação nos
saberes. A perspectiva aqui traçada não incita de forma alguma a deixar o território para perder-se
no ´virtual`, nem a que um deles ´imite` o outro, mas antes a utilizar o virtual para habitar ainda
melhor o território, para tornar-se seu cidadão por inteiro (LÉVY, 1999, p.196).

No Brasil, país de dimensões continentais e de grande diversidade social, cultural e econômica, o
uso das tecnologias digitais também é marcado por essa dessemelhança. Observando as diversas regiões
brasileiras, podemos ver de que forma a realidade brasileira é díspare nesse aspecto.

Gráfico 1: Acesso à internet por crianças e adolescentes. Fonte Cetic.br80
Como se vê, mesmo que em todas as regiões o percentual de usuários se sobressaia, há sempre
um percentual que vai desde 3 % na região sul a 18% na região norte de adolescentes que nunca tiveram
acesso à rede de computadores.
Tomamos como hipótese para essa investigação a afirmação de que os adolescentes que ainda não
tiveram a oportunidade de se beneficiarem desses recursos tecnológicos, aproximando-se dos diferentes
grupos sociais, não têm as mesmas oportunidades profissionais que aqueles que têm amplo acesso aos
dispositivos tecnológicos.
Diante dessa hipótese, o delineamento inicial da pesquisa se deu a partir do recorte de seleção dos
dados no módulo temático ‘indivíduos que já acessaram a internet’ da Pesquisa TIC Kids Online, tendo
como referência a área, a região, a faixa etária de 9 a 17 anos e a classe social. A tabela abaixo apresenta
a síntese dessas variáveis:
80
Gráfico gerado a partir da pesquisa desenvolvida pelo CETIC.br no período de 2016-2017. Fonte: http://data.
cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_KIDS
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO
ACESSO*
Total de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos
Percentual (%)
Há menos de três Mais de três Nunca acessou a
meses (usuário)¹
meses atrás
Internet
TOTAL
85
7
8
Urbana
ÁREA
90
6
4
Rural
63
12
25
REGIÃO
Sudeste
93
4
3
Nordeste
77
9
14
Sul
92
6
2
Norte
68
14
18
Centro-Oeste
93
4
3
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10
74
11
15
DA CRIANÇA
anos
OU DO ADODe 11 a 12
82
7
11
LESCENTE
anos
De 13 a 14
87
6
7
anos
De 15 a 17
93
5
2
anos
CLASSE SOAB
98
1
1
CIAL
C
93
5
1
DE
70
12
18

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC
Kids Online Brasil 2017. *Considera-se ‘usuário’ aquele que utilizou a Internet pelo menos uma
vez nos três meses que antecederam a entrevista.
Os dados aqui selecionados mostram que, se levarmos em conta as áreas urbanas e rurais, teremos
as seguintes informações: enquanto na área urbana há 90% de adolescentes entre 9 e 17 anos que acessam
a internet, nessa mesma área 4% nunca tiveram acesso à rede de computadores. Já na área rural, esses
números são mais extensos: nessa área há 63% de usuários e 25% de adolescentes que nunca acessaram
a internet.
Observando as regiões brasileiras, norte e nordeste aparecem como aquelas regiões onde os adolescentes menos acessam a internet. E finalmente, olhando para os dados que remetem à classe social, os
números da pesquisa realizada pelo CETIC.br nos mostram que enquanto 99% de adolescentes das classes
mais altas acessam a internet, entre os de classes menos favorecidas 28% não têm acesso a essa tecnologia.
Diante desses dados, coloco a seguinte reflexão: estar excluído do acesso às tecnologias como a
Internet, tendo em vista a sua centralidade em todos os aspetos da vida atual, revela uma importante desigualdade social. A Internet tem hoje um papel estruturante na vida das pessoas, quer utilizem ou não a
tecnologia. As consequências de não fazer parte da sociedade em rede afetam não só a inclusão econômica, como todos os outros aspetos da vida humana, desde a educação, a cultura, o lazer, a informação, as
relações sociais, dentre outros.
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Nesse sentido, podemos questionar:
•

Como os adolescentes - que fazem parte dessa minoria de pessoas que nunca acessou a internet
- poderão ter acesso a oportunidades acadêmicas, sociais e econômicas da mesma forma que
aqueles que estão conectados diariamente em busca de contatos e informações?

•

Tomando o adolescente como um sujeito social em constante desenvolvimento, interpelado
e transformado nas trocas com a cultura e com a sociedade cada vez mais digitalizada e virtualizada, interrogamos de que forma essa nova realidade poderá afetar as suas escolhas com
relação ao futuro profissional – um ritual que marca a transição da adolescência para a vida
adulta? E como esses adolescentes, marcados pela desigualdade social e econômica, e, além
disso, privados dos acessos às TIC’s, estão fazendo as suas escolhas profissionais?

Essas questões nos remetem ao texto de Benjamin, que explica a substituição da experiência pela
informação:

Cada manhã nos ensina sobre as atualidades do globo terrestre. E, no entanto, somos pobres em
histórias notáveis. Como se dá isso? Isso se dá por que mais nenhum evento nos chega sem estar
impregnado de explicações. Em outras palavras: quase nada mais do que acontece beneficia o relato; quase tudo beneficia a informação. (BENJAMIN, 1987, p. 276)

Estando às margens desse mundo globalizado, no qual as informações chegam através das ondas
da tecnologia virtual, esses adolescentes continuam fazendo parte de uma cultura em que as informações e
o saber-fazer são transmitidos presencialmente, veiculando valores e experiências geracionais. Para Benjamim, a modernidade rompeu com a transmissão da experiência, sendo substituída pela vivência.
Em nossos dias, a presença das tecnologias virtuais tem promovido mudanças de forma muito mais
acelerada, transformando radicalmente a realidade social e cultural dessa geração. A escolha de uma profissão, que se dá geralmente na adolescência, e a inserção no mundo do trabalho, que também ocorre nessa
fase da vida para aqueles que pertencem a um grupo social menos favorecido se pautam, sobretudo, pela
escolha de um estilo de vida e um modo de viver, e são balizados pela experiência e pela conexão com o
grupo social de origem. Podemos dizer que essa escolha tem também sua ancoragem no saber-fazer que
vai se constituindo a partir da experiência de cada sujeito em seu meio social e geracional.
Para Benjamin, a experiência é a “matéria da tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva”
(1984, p.105). A tradição, que é o espaço-tempo de um tipo de saber que é próprio, que está para além do
racional e é contextualizada pelo modo de vida, contempla um conjunto de representações significativas
que se apropriam do fazer e do saber de determinados grupos sociais, determinando um modo de estar,
um modo dos sujeitos se relacionarem uns com os outros e com o mundo. A experiência revelaria, então,
uma relação com um saber que vem de longe e que, como afirma o próprio Benjamin (1985), tanto poderia
ser de um “longe espacial das terras estranhas” quanto um “longe temporal contido na tradição” (p. 202).
As escolhas profissionais que ocorrem na adolescência são, portanto, marcadas pelas experiências
nas quais o sujeito passa até esse momento da vida. São escolhas atravessadas por influências do meio
familiar e da sociedade, bem como pelas possibilidades sociais e econômicas provenientes do seu contexto
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social. Sobre isso, nos fala Alberti:

Não há escolha que prescinda de indicativos, direções e determinantes que lhe são anteriores. O
sujeito os recebe ao longo de sua infância, dos seus pais, educadores, colegas, meios de comunicação, enfim, do mundo a sua volta, através do que lhe é transmitido pela linguagem falada, escrita,
visual, comunicativa ou ainda pelo silêncio. E pode continuar recebendo esses mesmos indicativos,
direções e determinantes, ao longo de todo processo adolescente, desde que não falte quem lhe
possa transmiti-lo. (ALBERTI, 2010, p. 10)

A escolha profissional, assim pensada, se sustenta em imagens construídas em torno das profissões
e de si mesmo, conscientes e inconscientes, que levarão à construção de um ideal que tem vínculos com
o passado e com as referências familiares, bem como com o futuro marcado pela cultura a qual pertence.
Na atualidade, a escolha profissional e a inserção no mercado de trabalho têm sido afetadas pela
cultura digital, que tem como principal característica a desvalorização do processo histórico e das referências passadas, momento em que as manifestações culturais se tornam transitórias e a cultura desterritorializada, presente por inteiro em cada uma de suas versões no ciberespaço, conforme assegura Lévy:

Vivemos hoje em uma dessas épocas limítrofes na qual toda a antiga ordem das representações
e dos saberes oscila para dar lugar a imaginários, modos de conhecimento e estilos de regulação
social, ainda pouco estabilizados. Vemos um destes raros momentos em que, a partir de uma nova
configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o cosmo, um novo estilo de humanidade
é inventado. (LÈVY, 1995, p.17)

A virtualização introduz uma nova cultura, tornando-a um espaço híbrido, no qual as interações
podem se configurar sem a hierarquização dos processos sociais. Entretanto, ainda há um abismo entre
os que estão incluídos digitalmente, os que têm acesso aos equipamentos e sabem usá-lo; e os excluídos
digitais, os que não têm acesso a esse tipo de tecnologia, ou ainda, se tem, não sabem como usá-la.

Considerações Finais

Retornando à nossa hipótese inicial, podemos nos perguntar: como esses jovens estão fazendo as
suas escolhas profissionais? De que forma a dificuldade ou a inexistência de acesso à internet tem interferido em suas escolhas?
A constituição psíquica do sujeito, seu processo de subjetivação, é alicerce de suas escolhas de
forma geral, e de sua escolha profissional de forma mais específica. Essa é a expressão do próprio sujeito.
Conhecer seus reais motivos significa conhecer sua história de vida, suas marcas, sua experiência consti-
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tuída através de suas vivências.
Se é a partir da experiência que podemos construir nosso conhecimento sobre determinado objeto
e assim dominá-lo, em suas vivências marcadas por um tempo envolto na cultura digital, será a partir
dos usos que os adolescentes fazem das TIC’s que os mesmos conseguirão desenvolver a capacidade de
compreender e dominar a linguagem presente nos equipamentos digitais, fazendo com que a experiência
construída nesses usos possam trans-formar seu lugar na cultura digital.
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Resumo:

Os relacionamentos amorosos atuais estão imersos em um contexto que os deixa muitas vezes à deriva.
É em um mundo de relacionamentos fluidos, para usar a expressão de Bauman, e de gozo prometido via
gadgets, para caminhar com Lacan, que hoje se busca o encontro com o sexo e o amor. Nesse encontro não
há saber constituído para orientar o que fazer com a pulsão, mas o discurso que articula os desencontros
amorosos juvenis diz que o sexo pode (deve) ser vivido alegremente. Três pontos podem ser destacados
para esta reflexão: a demanda de amor, a visibilidade e o mercado de consumo nas redes sociais. Encontrar um parceiro ou parceira com quem se mantenha um relacionamento amoroso mostra-se, para muitos
indivíduos, atrelado à facilidade e à necessidade de se expor e se manter conectado com o outro nas “redes
sociais”. Surge então a face superegóica do amor. Não é novo que seja preciso reafirmar o amor, mas hoje
a frequência é a da rede. É preciso apresentá-lo em um perfil de Facebook e retirar-se de uma suposta ‘disponibilidade’, é preciso deixar registros nos grupos de WhatsApp, expor sua bem-aventurança amorosa
e sua felicidade ao olhar do Outro. Exigência que tende a aumentar cada vez mais. Em tempos em que a
crença no Outro perde sua articulação simbólica e amplia o poder do imaginário, a fantasia de que o olhar
do Outro dê consistência às relações amorosas faz ressurgir o real da angústia e da ausência de bússola
que deixa os sujeitos à deriva na promessa de gozo e na demanda de amor. Quanto mais se pode ver, mais
se quer esconder. E quanto mais se esconde, mais olhar é necessário. O supereu comanda a vida amorosa
para responder ao Ideal do Outro.

Palavras-chave: rede social; amor; consumo; psicanálise; supereu.

Os relacionamentos amorosos hoje lidam com mudanças importantes que os deixam muitas vezes
à deriva. Uma delas é o que Miller (2012) chamou de feminilização dos homens, convocados a serem mais
sensíveis, a declararem seu amor e reconhecer a falta que lhes tolhe a virilidade. A outra é a das mulheres,
instadas a uma identificação imaginária sob a batuta da igualdade de direitos.
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Isso, contudo, não modifica as condições estruturais das relações amorosas e suas contradições.
No campo musical, por exemplo, temos no topo das músicas mais ouvidas pelos jovens, um estilo no qual
há mistura de declarações de amor com as decepções e traições, quase sempre mescladas também com o
elogio ao abuso de bebidas alcoólica, típicas do que é chamado hoje de “sertanejo”, e outro estilo, musicalmente muito distinto, no qual quase sempre há uma hipervalorização do apelo sexual, o chamado funk
brasileiro.
Há porém, novos fatores contextuais que são relevantes. Além do contexto discursivo citado no início do texto, destaca-se também, por exemplo, a valorização do mercado de consumo, no qual a promessa
de gozo se apresenta em variadas formas, desde os gadgets até a pornografia acessível na internet e que
tende a um apelo cada vez maior ao grotesco e ao bizarro. Isso sem contar os sites e aplicativos destinados
a encontros sexuais casuais ou a encontros casuais sigilosos para pessoas “comprometidas”.
É nesse mundo de relacionamentos fluidos, para usar a expressão de Bauman (2004), e de gozo
prometido via gadgets, para caminhar com Lacan [1972-1973]/(1982), que hoje o jovem desperta no encontro com o outro sexo.
Abordaremos três pontos do contexto e do discurso atuais para nortear essa reflexão: o amor, a
visibilidade (nas redes sociais, sobretudo) e o mercado dos gadgets com sua promessa de gozo.
Sobre o primeiro ponto, o amor, podemos começar lembrando que é no tempo lógico da adolescência que o sujeito irá se encontrar com a inconsistência do Outro, pois, não há saber constituído ou prévio
para orientar o que fazer com a pulsão no novo encontro com a questão da diferença sexual e do gozo aí
implícito, além do conflito geracional, próprios da adolescência e da juventude. As saídas dos impasses
vivenciados podem ser muitas e variadas, desde o isolamento até a integração a grupos identitários, passando pelos atos transgressores e, hoje em dia, muitas vezes pela depressão.
Uma das respostas que o adolescente e o jovem podem experimentar é o amor, nas suas variadas
formas. Há os que procuram optar pela negação do amor, outros por sua eleição como a resposta principal,
outros ainda pelo amor a ideias e ideais religiosos, políticos ou místicos que fazem parte dos grupos identitários. O jovem é aquele que precisa reinventar o amor, como diz Lacadée (2011).
O amor, do ponto de vista da psicanálise, diz respeito à relação fundamental do sujeito com o Outro
desde o nascimento. É pela relação de amor que o sujeito recebe os cuidados de que precisa para sobreviver e para se constituir como sujeito, ao ocupar para aqueles que o inserem na ordem simbólica um lugar
especial, tanto narcísico, como Freud [1914]/(1980) destacou, quanto fálico e objetal. Tal relação amorosa
coloca em questão o desejo do Outro e insere a pulsão no circuito da demanda, no qual está colocada a
satisfação do Outro e a do próprio sujeito. Contudo, a demanda, que é articulada à linguagem, não captura a pulsão. Resta algo que não se insere na ordem simbólica e que escapa ao imaginário: o desejo e sua
relação com o gozo.
O amor é com o que se procura responder a esta falta, esse impossível de simbolizar, que Lacan
teorizou como a impossibilidade da relação sexual: “o que vem em suplência à relação sexual é precisamente o amor” (LACAN, 1982, p. 62). É em nome do amor que se pode renunciar às pulsões, renunciar ao
gozo. Por isso, ele se expressa em demanda interminável. A demanda insiste e é sempre demanda de amor.
Tal demanda se articula com os sinais, os signos, que o sujeito busca encontrar e receber de seu
objeto eleito. Cada época e cada relação amorosa constitui seus signos e os faz circular nas expectativas
e nas trocas.
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O amor implica também a relação com o ideal-do-eu, constituído nas relações com o Outro primordial, ideal que indica o lugar a ser ocupado e as exigências a serem satisfeitas pelo sujeito a fim de
ser amado. É, como Freud [1923]/(1980) teorizou, herdeiro do complexo de Édipo, assumindo de forma
ambivalente a demanda de satisfazer o Outro para ser amado, evitando assim a angústia do desamparo, e
o ódio pela interdição da satisfação pulsional.
Dessa imagem idealizada se destaca o supereu, instância que assume os mandamentos da lei transmitidas pelo Outro e compara constantemente o Eu com seu ideal, exercendo sobre o Eu a crueldade da
exigência sem medida que leva à culpa
O segundo ponto a ser considerado é o que poderíamos indicar sob o significante “visibilidade”.
Com esta noção queremos enfatizar não somente a relevância que tomou para as empresas e para os empreendedores o seu produto ser conhecido (visto, visualizado) pelo maior número de pessoas possível
na internet, mas também a possibilidade do indivíduo produzir e divulgar uma imagem de si no mundo
chamado virtual.
A internet possibilitou ao indivíduo a exposição sobre sua própria vida, seus ideais, valores, bens,
amigos, relacionamentos. Por um lado, há o espetáculo do comum (MARCOS, STENGEL e RIGUINI,
2018), caracterizado pelos selfies, pelas fotos do cotidiano de cada um publicadas para dizer onde se
está, o que se come, quem acompanha, qual a nova aquisição, o entretenimento de fim de semana, etc.
Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram são as principais redes sociais usadas para isso atualmente.
Podemos incluir também o YouTube nesta sequência, mesmo que com algumas diferenças importantes.
Nelas o indivíduo cria uma autoficção, uma persona, um semblante midiático (JESUS, 2018), cujo
ícone maior talvez sejam as selfies, para compartilhar a vida pessoal em seus variados aspectos, incluindo
a intimidade.
O olhar do Outro, sempre suposto e muitas vezes traduzido nas respostas às postagens (pequenos
textos, likes, deslikes, acenos, ícones variados como emojis, emoticons ou outros sinais), torna-se relevante para muitos indivíduos como signos da consistência de sua imagem e da manutenção de sua rede social,
quer dizer, de suas “relações” nas redes.
Alguns utilizam tal imagem construída como negócio, separando-a do sujeito que a produz. Assim,
transformam as redes sociais em renda ao interpretar uma personagem específica, que para muitos se confunde com a própria pessoa. Tal possibilidade de confundir pessoa e personagem provavelmente se deve
justamente ao fato de que a maioria das pessoas se expõem nas redes virtuais acreditando na persona ali
exposta, afinal, de acordo com Freud (1914), o Eu é fruto de identificações constituídas durante a vida e
nas quais o sujeito acredita e investe libidinalmente.
O Eu não é uma unidade racional e coerente, mesmo que precise de coerência para funcionar e se
relacionar. Se existem traços permanentes que o constituem, não são eles que determinam a imagem de
si para cada sujeito, pois tal imagem tem relação com o Outro ao qual nos referimos ao constituí-la e ao
qual continuamos a nos referir durante toda a vida. A imagem de si, de acordo com Lacan [1949]/(1998),
é constituída no estádio do espelho, quando o sujeito se reconhece em uma imagem externa caucionada
pela presença (olhar, voz) do Outro e forma a “matriz simbólica em que o eu se precipita em uma forma
primordial” (Lacan, 1998 p. 97). Formada esta matriz, outras identificações constituirão posteriormente
o Eu. O desejo do Outro, porém, não surge no espelho, é o enigma com o qual o sujeito vai lidar e assim
constatar o enigma de seu próprio desejo.
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O Eu, de certa forma, é a resposta possível àquilo que do desejo do Outro pode surgir na sua demanda. Demanda esta que se encontra com a demanda do próprio sujeito: ser amado. O Eu é semblante no
qual precisamos acreditar para viver, amar e trabalhar.
Nesse sentido, o Eu é a instância que não quer saber do desejo, da castração simbólica, da impossibilidade de satisfação e que procura encontrar formas de negá-la ou encobri-la para lhe conferir significado, sentido, ao se inserir no circuito de oferecer e demandar algo do Outro.
Assim, a imagem do corpo usada nas redes - evocada nas selfies, por exemplo - e na valorização
da beleza, além dos atributos do indivíduo, podem ser entendidos como parte da estratégia de tamponar a
falta estrutural simbólica da castração (MARCOS, STENGEL e RIGUINI, 2018).
Esta exposição pública, que objetiva a visibilidade, se tornou na atualidade quase um imperativo.
O olhar do Outro – na verdade, um olhar suposto - pareceria garantir o semblante exposto nas imagens
e palavras que circulam na rede. Destaca-se então uma questão que surge em relação a tal estratégia: as
redes sociais exigem uma produção rápida e contínua, sob pena de ser esquecido ou desvalorizado (não
somente pelos espectadores, mas pelos próprios algoritmos que tendem a direcionar a visualização para
aqueles que são mais ativos em suas postagens). O tempo é curto, as imagens e mensagens postadas são
efêmeras e devem ser renovadas.
Isso pode se transformar na necessidade de permanecer referido ao Outro (nesse caso, às redes
sociais), de forma contínua, submetido a um imperativo de ser onipresente sob pena de se tornar invisível
para o outro (MARCOS, STENGEL e RIGUINI, 2018).
Entramos então no terceiro ponto: o mercado de consumo.
Na articulação contemporânea da produção científica e do mercado de consumo os objetos passaram a ocupar um determinado lugar para o sujeito. Lacan [1969-1970]/(1992), nomeia como gadgets os
objetos oferecidos ao consumo e produzidos constantemente aos milhares. Esta palavra indica comumente
as quinquilharias que se consome cotidianamente e cujo exemplo mais evidente hoje em dia é o aparelho
celular, sobretudo o smartphone. Ele compara os gadgets a pequenos objetos a, feitos para causar o desejo,
“na medida em que agora é a ciência que o governa” (LACAN 1969-1970, p. 153).
No Discurso Capitalista, proposto por Lacan em uma conferência de 1972, citada por Rosa (2010),
o sujeito fica à mercê dos objetos mais-de-gozar. Rosa (2010) apresenta alguns fragmentos clínicos indicando algumas questões atuais da prática psicanalítica no contexto atual da relação entre o sujeito e o
desejo tendo como laço o discurso capitalista. Para ela, as parcerias com os objetos no discurso capitalista
tendem a não produzir laços, pois os objetos não interpelam o sujeito sobre seu desejo, sobre o amor e sobre o gozo. Assim, o sujeito acaba “fazendo economia do laço social com o Outro” (ROSA, 2010 p. 169).
Podemos inserir entre os gadgets todas as ofertas de produtos, mesmo que imateriais. Em termos
do que nos interessa nesse texto, podemos citar primeiramente o acesso ao mercado pornográfico, seja o de
imagens - que variam das imagens programadas em filmes produzidos para venda comercial até imagens
de câmeras particulares que produzem exposição individualizada para ser vendida ao gosto do cliente - ou
de produtos, cujo mercado cresceu em variedade na mesma proporção dos serviços delivery.
Podemos incluir também, por exemplo, os sites e aplicativos de relacionamento ou de encontros,
citados anteriormente. Entre eles estão os sites e aplicativos que dão acesso à redes de prostituição ou a
pessoas que se prostituem e criam espaços pessoais na internet para oferecer seus serviços. Outros sites e
aplicativos oferecem a possibilidade de encontros sexuais casuais, sendo que alguns prometem privacida-
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de em relação às pessoas comprometidas que dele participarem. Há também aqueles destinados às pessoas
que buscam relacionamento amoroso além do encontro sexual. Evidentemente, essa categorização na qual
os sites e serviços procuram se inserir, não funciona sempre muito bem, afinal a separação entre sexo e
amor, desejo sexual e demanda, não é tão simples quanto quer fazer parecer o mercado que a oferece.
Nesse sentido, a internet representa também uma suposta facilidade de conectar-se ao gozo prometido pela sedução, pela variedade, pelo encontro escondido institucionalizado. Gozo relacionado, evidentemente, à possível infidelidade praticada com outra pessoa ou com outros produtos que podem ser
oferecidos pelo mercado na rede, mesmo que não se refira diretamente a outra pessoa.
Como este contexto - com os destaques feitos acima sobre o amor, a visibilidade e o mercado de
consumo - se aplica também aos relacionamentos?
Partamos de um fato observado cotidianamente nas redes sociais. É comum que muitas pessoas
exponham seu relacionamento amoroso nelas. Algumas o expõem constantemente, outras escolhem datas
relevantes, outras ainda expõe, inclusive, o término do relacionamento, com sua tristeza, sua frustração e
muitas vezes seu rancor e desamor.
Há indivíduos, principalmente jovens, que consideram necessária a exposição pública do relacionamento. É preciso que outros (supostamente) vejam e (supostamente) caucionem o relacionamento. Tal
exposição é compreendida como signo do amor, o que coloca em relevo o circuito da demanda.
O olhar do Outro seria a garantia da existência do semblante de uma pessoa, de um casal ou mesmo
do regozijo conjunto. Expressa-se e ratifica-se o amor em declarações repetitivas e insistentes, tornadas
necessárias e públicas. Para alguns indivíduos e casais não basta que se utilize uma das redes sociais para
isso, é preciso que seja em várias.
Surge então uma das faces superegóicas do amor. O superego, ou supereu, é, como citamos acima,
a parte destacada do ideal do ego que compara o ego a esse ideal, transformando a crítica em exigência e,
de certa forma, estruturando essa exigência em uma nova demanda de amor (FREITAS, RUDGE, 2011).
O amor, como fruto do significante, precisa ser reafirmado sempre. Contudo, hoje, a amplitude e a
frequência são as da rede. É preciso, por exemplo, apresentá-lo em um perfil de Facebook, divulgar o relacionamento nos grupos de WhatsApp, expor sua bem-aventurança amorosa e sua felicidade em imagens
e frases ao olhar do Outro. Exigência que tende a aumentar cada vez mais: é preciso manter-se conectado,
informar onde se está, o que se vai fazer, mandar uma foto, uma localização geográfica… A falta de resposta pode gerar ansiedade, muitas vezes angústia.
Por um lado, o Outro nos vê, é uma testemunha que ratifica o que é mostrado, que dá consistência àquilo que não possui nenhuma. Por outro, o parceiro deve estar sempre ao alcance dos dedos, deve
responder aos apelos. Nessa nova conectividade os casais se arranjam como podem. Se antes as cartas
de amor levavam meses para chegar e o tempo de espera delineava uma expectativa, hoje as ligações/
conexões são instantâneas e os efeitos são tragicômicos, como todos os efeitos do amor.
As imagens e frases ligadas às declarações de amor parecem enfatizar a dimensão imaginária das
parcerias, como se tal dimensão pudesse responder ao desamparo fundamental. Contudo, a palavra que
circula entre os enamorados parece perder a credibilidade se não se adaptar à lógica da exposição-repetição-conectividade. Para Lacan (1985 p. 69), o amor visa a um sujeito suposto a uma frase articulada, a
algo que se ordena ou pode se ordenar por uma vida inteira. Nesse sentido, o amor implica a crença na
palavra. Em tempos em que a crença no Outro perde sua articulação simbólica e se amplia o poder do
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imaginário, retorna o real da angústia e da ausência de bússola que deixa os sujeitos à deriva na promessa
de gozo e na demanda de amor.
Incluamos agora na articulação e no contexto das relações amorosas o terceiro ponto mencionado
anteriormente: o mercado dos gadgets e sua relação com a internet.
A promessa de gozo indicada nos gadgets que circulam pela internet, considerando também como
gadget não somente as quinquilharias tecnológicas, mas o que pode ser oferecido como produto ou serviço,
implica a possibilidade do gozo solitário ou pessoal que não é necessariamente explícito ou exposto. O
acesso ao mercado pornográfico ou à possibilidade de encontros casuais ou mesmo à possibilidade de
manutenção de relacionamento por meio virtual com outra pessoa no qual podem circular palavras e
imagens – já presente desde quando se começou a utilizar e-mails, mas acrescido de maior velocidade
e eficiência com as redes sociais – paira como uma sombra ameaçadora sobre muitos relacionamentos
amorosos.
É claro que a possibilidade de infidelidade sempre fez parte da história dos relacionamentos
amorosos e, na verdade, compõe capítulos importantes de todas as histórias amorosas. As narrativas da
literatura e do cinema, por exemplo, mostram isso claramente. De certa forma, é esta possibilidade que
pode manter um relacionamento amoroso, afinal, se ela não existe é porque o desejo estagnou. Não é
incomum que casais inventem esta possibilidade quando parece que ela não está presente e assim o amor
permanece. Contudo, a promessa de gozo implícita no mercado acessível de qualquer lugar tem levado ao
incremento da vigilância entre os casais.
Além da exposição do relacionamento nas redes, é preciso também controlar tal exposição do parceiro ou parceira. Se a exposição do relacionamento ou do afeto em declarações e imagens pode ser signo
do amor, uma exposição não relacionada a isso pode significar outra coisa, até mesmo o contrário. O que
não se mostra ou se esconde também pode ser signo de uma fantasia ou de um desejo diferente do esperado
ou combinado no circuito da demanda.
Então, além de expor e afirmar o amor em declarações públicas e imagens, como dito anteriormente, é preciso também retirar-se de uma suposta “disponibilidade” a relacionamentos, romper a “amizade”
com contatos suspeitos, não visitar ou ver imagens que ameacem a demanda de amor, compartilhar senhas,
responder adequadamente a investidas ou flertes com a recusa ou a indiferença, etc.
Novamente é preciso dizer que tais expectativas ou exigências, típicas da maioria dos relacionamentos amorosos, sempre estiveram presentes, desde que se estabeleceu o amor romantizado como ideal
para relacionamentos. O que hoje se deve destacar é a velocidade e a amplitude sobre a afirmação do amor
e sobre a suspeita de que é alvo.
Aqui a outra face superegóica do amor: a vigilância permanente. O olhar que tudo quer ver é o
mesmo que incita a esconder. Quanto mais se pode ver, mais se quer esconder. E quanto mais se esconde,
mais olhar é necessário. O supereu comanda a vida amorosa para responder ao Ideal do Outro.
“O amor é o que faz o gozo condescender ao desejo” (LACAN, [1962-1963] 2005 p.197). Entretanto, quando a face superegóica do relacionamento amoroso faz sua irrupção nas exigências desmesuradas, numa negação do desejo, o amor pode passar a carrear o gozo.
Um fragmento clínico nos serve para indicar tais questões. Ana vem à procura de atendimento porque não consegue mais lidar com a angústia derivada do controle estabelecido em seu relacionamento. Ela
e seu namorado formam um casal que surfa nas redes sociais desde a infância. Fazem questão de se expor
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nelas. Declarações mútuas e comemorações de tempo de relacionamento são as postagens que garantem
ao olhar do Outro a existência desse amor. O ciúme recíproco derivado daí - expresso em discussões acaloradas cujos motivos foram o “status” e as “amizades” no Facebook, os grupos e contatos do WhatsApp,
as senhas sigilosas dos aparelhos celulares – fazia tudo parecer insuficiente como signo de amor em algum
momento. Era então signo do escondido, do gozo que escapa ao ideal de transparência dos tempos modernos. Mal sabia ele que ela havia instalado em seu celular um aplicativo com o qual ela poderia localizá-lo
quando quisesse acessando o Google.
Contudo, para Ana, ele não deveria desconfiar tanto dela, afinal, disse ela certa vez, “as mulheres
são mais fiéis”. Uma chave para vacilar sua posição sintomática foi justamente a expressão “mais fiel”.
Literalmente, ser “mais” fiel quer dizer que não se é inteiramente fiel. Existiria uma medida de fidelidade? Foi esta questão, que implica a colocação da impossibilidade da transparência do desejo do Outro e
também a opacidade de seu próprio desejo, que serviu de apaziguamento à angústia naquele momento.
Uma nova questão surgiu: a que servia a necessidade de exposição e de transparência se ela colocava em
questão a crença na palavra do outro?
Foi uma nova chance para os desfiladeiros do significante.
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Resumo:

O mundo tem passado por transformações constantes e velozes. Muito se atribui à rapidez da evolução
tecnológica e dos seus impactos na organização e subjetividade dos sujeitos. Certamente é inegável que
essas mudanças impactarão, em maior ou menor grau, nas relações entre as pessoas e, consequentemente,
nas relações amorosas de cunho sexual. Uma alteração notável é o uso de aplicativos de relacionamentos
para iniciar relações, muitas vezes com objetivo de encontrar parceiros que tenham a mesma facilidade e
rapidez em iniciar e romper relações, visto que a ideia primordial é alcançar o próprio prazer e estabelecer
relações fluidas e de laços emocionais frágeis. Para compreender essas mudanças é fundamental conhecer as características da sociedade atual, que pode ser nomeada como hipermodernidade ou modernidade
líquida, sem prejuízo do significado. Esse trabalho objetiva expor uma discussão, a partir da psicanálise,
acerca dessas características buscando compreender as mudanças ocorridas nos últimos anos no que se refere às relações amorosas. Para tanto, será utilizado o recurso cinematográfico. Por meio do recente filme
lançado em 2017 e intitulado “Newness” do diretor Drake Doremus, busca-se debater sobre as transformações pessoais e sociais contemporâneas, bem como sobre a influência das tecnologias de comunicação
online.

Palavras-chave: Amor; hipermodernidade; relações amorosas; psicanálise
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Amor “Digital”: A Felicidade Na Ponta Dos Dedos?

Considerando as transformações sociais, históricas e tecnológicas, e sua influência nas formas de
se relacionar, propomos uma discussão acerca do amor na era “digital”, sabendo que os vínculos amorosos, como sempre, ainda causam certo embaraço, desencontro.

Amor, Desejo E Gozo: Uma Relação Intrínseca Na Psicanálise

A psicanálise entende que os sujeitos tentam encontrar um complemento com o objeto amoroso por
meio do amor. Um dos amantes supõe que o outro possui algo que lhe falta, e dessa maneira, acredita-se
que, ao relacionar com esse outro, a falta que existe seria então preenchida. É essencial lembrar que, tanto
para Freud quanto para Lacan, essa completude é impossível, é da ordem da fantasia.
Em Freud (1914/1996) encontramos que cada encontro amoroso é na verdade um reencontro. O
objeto amoroso seria uma substituição do objeto primordial (mãe). Como o objeto amoroso, depois do
recalcamento, é derivado desse primeiro objeto, o amor então, pode ser entendido, como uma repetição.
A escolha amorosa (sexual ou não) traz traços acentuados dessa primeira experiência. Nesse mesmo texto Freud aponta que existem duas formas de escolha de objeto amoroso: anaclítica e narcísica. Nenhuma dessas acontece de forma pura, mas uma se destaca em relação à outra. À forma de amar narcísica,
Freud atribuiu prioritariamente aos sujeitos femininos, pois esses esperam mais serem amados do que
propriamente amar; já a forma de amar anaclítica é atribuída aos sujeitos masculinos, pois esses amam
esperando que o amor seja retribuído, na expectativa de equilibrar novamente sua libido que, por ter sido
investida no outro, foi diminuída. Cabe salientar que, para a psicanálise, a feminilidade não é exclusiva
das mulheres; feminino trata-se da posição do sujeito em relação ao objeto, ao desejo. Mas essa discussão
não será tratada aqui.
Para Lacan o amor é concebido a partir da noção de falta, ou seja, espera-se que, a partir do amor,
o que lhe falta possa ser encontrado no objeto eleito e amado, mas ele ressalta que “o que falta a um não
é o que existe, escondido, no outro. Aí está todo o problema do amor” (LACAN, 1960/2010, p. 56). O
autor aborda que a falta está relacionada com a entrada do sujeito no campo da linguagem, e essa falta é
estrutural, ou seja, não existe nenhum objeto que possa preenchê-la. O amor aparece como uma tentativa
de significar esse vazio. Nas palavras de Lacan ([1960/61] 1992, p.41), “Amar é dar o que não se tem”, e
o que não se tem é a falta.
Falta, desejo, amor e gozo são conceitos intrínsecos na psicanálise. Só há desejo porque há falta. Só
se constitui como sujeito desejante porque existe a falta do objeto. Lacan sinaliza que já existia uma teoria
de falta do objeto na obra freudiana quando Freud falava do reencontro do objeto perdido. Já em 1905, no
texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” Freud dizia que o objeto é procurado, mas apreendido
em outro lugar, e essa procura é sempre devido à busca de uma satisfação passada.
Kuss (2015) coloca que “a entrada na linguagem inaugura a falta no sujeito. Isso acontece porque
há aí uma perda em nível de gozo” (p. 68). Se não houvesse falta, os sujeitos não se direcionariam a nada,
visto que estariam completos. Assim sendo, a falta, de certa maneira, produz o desejo, e é o desejo que
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permite ao ser humano se lançar à procura do objeto que fora perdido. O desejo é o elã da vida. Pode-se
dizer então que é necessário que esse desejo não seja satisfeito, porque sua satisfação implicaria num estado de inércia.
Mais adiante, Kuss (2015) ratifica o que foi colocado acima:

O que está proibido na castração é um gozo sem limites. Onde estava o gozo do próprio corpo
deve advir o desejo, por meio do gozo do Outro. Se há gozo sem limites, então não há lugar para a
falta, e, consequentemente, para o desejo também não. Eis a ideia lacaniana no Seminário sobre a
Angústia: o gozo sem limites deve abrir espaço para o desejo. (KUSS, 2015, p. 68).

Pela entrada no campo da linguagem (no campo do Outro) que se perde o acesso, pela via direta,
ao gozo, Lacan coloca que “só o amor permite ao gozo condescender ao desejo” Lacan ([1962/63] 2005, p.
197). Entende-se aí que o amor é a via possível para o sujeito sair da circularidade infinita, à qual é capturado, na tentativa de reviver o gozo total do próprio corpo. Como colocado por Lacan: “o que faz vínculo
é o amor”. O amor faz com que o gozo saia de sua condição autoerótica e se direcione a outros objetos.
Dito isso, é possível perceber a interligação entre os conceitos: amor, desejo e gozo.
Amor e desejo são originários da falta, mas diferem no que concerne ao objeto. O desejo é metonímico (no conceito lacaniano), ele desliza de um objeto a outro; já o amor possibilita uma estabilidade,
tomando um aspecto particular do objeto e tornando-o exclusivo. Como colocado acima, nas palavras de
Lacan: “aí está todo o problema do amor” – tentar estabelecer uma relação de complemento e total harmonia com o objeto. Lacan coloca o amor como uma tentativa de velar a inexistência da relação sexual,
algo que Freud já sinalizava quando aponta uma diferença nos modos de amar e de desejar da mulher e
do homem.
Todavia, não é porque o amor tenta estabelecer uma relação de completude que ele deveria deixar de existir, pelo contrário, a não existência do amor implicaria a um deslizamento infinito do desejo
e consequentemente um gozo sem limites, para além do princípio do prazer. Suy (2015) observa que, na
obra de Lacan, o gozo assume vários paradigmas, mas já no fim de seu ensino o gozo passa a ser ligado à
repetição. A repetição então visa ao gozo. Dessa maneira é que a existência do amor é fundamental para
tornar exclusivo algum objeto, dando certa estabilidade ao desejo e, circunscrevendo o gozo e limitando-o
no seu aspecto da repetição. Nesse sentido Miller (2010, p. 8/9)afirma que “assim, há amor, poderíamos
dizer, quando se trata desse e não de outro, quando se trata de algo que não se pode substituir. Essa é a
ideia sublime do amor”.
Tomando essa colocação de Miller, entende-se que há algo no objeto (objeto esse que se trata de
outro ser humano – para falar de amor) que o torna único, que faz com que ele não possa ser substituído,
isso não quer dizer que haverá complemento, visto que o objeto primordial foi interditado, ou como coloca Lacan, o objeto primordial foi perdido quando se abriu mão do gozo para dar entrada no campo da
linguagem. Kuss (2015) apresenta que “o amor pretende obturar a ausência da relação sexual, isso não é
por meio da sexualidade, pois como coloca Lacan, ‘quando a gente ama, não se trata de sexo’. No sexo, o
outro é colocado como objeto, que visa à obtenção do próprio prazer.
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Um Sintoma Contemporâneo: O Imperativo Do Gozo
O momento atual é marcado por um capitalismo mais agressivo, ao mesmo tempo fluído. Esse
sistema econômico deslocou da solidez das grandes indústrias para um mercado mais plástico, que produz
objetos das mais variadas formas e em grandes quantidades, e tem por objetivo tornar todo, e qualquer
sujeito, consumidor. Nesse sentido, Bauman (2010, p. 29/30) diz que “na fase líquida da modernidade, o
Estado é “capitalista” quando garante a disponibilidade contínua de crédito e a habilitação contínua dos
consumidores para obtê-lo”.
Do ponto de vista da Sociologia, Zygmunt Bauman faz duras críticas ao sistema capitalista. Em
vários momentos de sua obra, o autor introduz reflexões que vão de encontro com a proposta aqui apresentada. O autor alerta para o fato de que o que é ofertado não são somente objetos de natureza material, mas
também estilos de vida, receitas de como viver. E essa dinâmica de oferta está sempre atrelada à ideia de
que “nossa felicidade depende apenas de nossa competência pessoal.” (BAUMAN, 2001, p. 87).
O incessante e acelerado avanço do capitalismo carrega em si um imperativo do “consuma”, do
“goze”, produzindo sujeitos extremamente insaciáveis. A estratégia do capitalismo leva a um desregramento do gozo dos sujeitos contemporâneos: com tamanha oferta de objetos, o sujeito se apaga, tornando-se assim refém dos objetos. Esses objetos carregam a promessa de “satisfação” completa do sujeito.
Lacan, no Seminário 17 “O avesso da Psicanálise”, nomeia esses objetos de latusas, “pequenos
objetos a”, encontrados “no pavimento de todas as esquinas, atrás de todas as vitrines, na proliferação
desses objetos feitos para causar o desejo.” (p. 152). Nesse sentido pode-se entender que a oferta antecipa
o desejo do sujeito, na verdade causa o desejo. O capitalismo oferta os objetos, provoca a demanda.
Uma estratégia extremamente eficiente do capitalismo: isolar os indivíduos em seu mundo narcísico particular, vender a ilusão de compra da felicidade por meio da aquisição infinita de objetos e, como
colocou Bauman (2008) em seu livro “Vida para o consumo”, tornar perpétua a não satisfação. A esse
respeito, o autor ressalta:

A sociedade do consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de seus
membros (e assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles). O método explícito de atingir tal
efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de consumo logo depois de terem sido promovidos no
universo dos desejos dos consumidores. (BAUMAN, 2008, p. 64).

O objeto está sempre relacionado com o tempo da civilização, como é discutido tanto por Freud
quanto Lacan, dessa maneira, atualmente, o objeto está relacionado ao capital. É a partir dessa percepção
que Lacan descreverá que sua época, e os anos posteriores, estavam marcados pela queda do significante
mestre e desenvolverá o que é conhecido como Discurso do Capitalista. O psicanalista faz uma inversão
entre os termos do Discurso do Mestre e o nomeia como Discurso do Capitalista. Nesse novo discurso,
Lacan propõe uma inversão entre o significante e o sujeito, e em consequência disso, o sujeito se torna
refém dos objetos, não estabelecendo laço social. O Discurso do Capitalista não faz laço, como ensinado
por Lacan.
Rosa (2010) coloca em seu texto que “no Discurso do Capitalista, os gadgets, as quinquilharias, os
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objetos mais-de-gozar (a) vêm no lugar da produção e, com um frágil anteparo da lógica significante (S1
→ S2), deixam o sujeito à mercê dos objetos ($ ← a)” (p. 168). E para explicar as consequências desse
discurso e seu impacto na vida dos sujeitos, Rosa (2010) continua:

Ali onde o Discurso do Capitalista prevalece, isso anda como se estivesse sobre rodas, ou seja,
anda rápido demais e, desse modo, “isso se consome, isso se consome tão bem que isso se consuma” (Lacan, [1972] 1978: 48). A língua portuguesa, tal como apresentada pelo Dicionário Aurélio,
torna-o evidente na medida em que os termos “consumismo” e “consumição” são bastante próximos. No entanto, se o primeiro nos aponta um sistema que favorece o consumo exagerado e indica
uma tendência a comprar exageradamente, é no segundo termo que o modo de gozo presente nessa
tendência ou impulso se explicita: “consumição” indica o ato de consumir(-se), o efeito de consumir, uma mortificação. (ROSA, 2010, p.168/169).

Essa citação nos leva a entender a questão da compulsão pelo consumo que assola os sujeitos do
mundo contemporâneo, o sujeito consome e é consumido, tornando-se também uma mercadoria. Na tentativa de evitar a castração, o sujeito busca nos objetos tamponar sua falta que é estrutural, acreditando que
é livre e tem o poder de decidir, como coloca Voltolini (2009):

O sujeito no discurso capitalista pretende não compartilhar o universo que se abre com a castração,
mas criar seu próprio universo onde a relação com seu objeto lhe resolveria o problema da insatisfação. Mas seu infortúnio está exatamente no fato de que ao pretender escapar do determinismo
da verdade inconsciente, da castração, longe de obter a liberdade esperada, ele cai na escravidão
do objeto, este mesmo que ele acreditava possuir, mas que é levado a descobrir que o possui. (s/p).

Numa tentativa de tamponar a falta, os sujeitos consomem e são consumidos. Em um texto extraído do trabalho apresentado no I Colóquio sobre “Sexualidade Feminina: O Gozo Feminino”, a psicanalista
Teresa Pavone expõe que: ‘o consumismo, o hedonismo, o narcisismo e o empuxo a gozar são marcas legítimas da cultura moderna e hipermoderna. [...] É a cultura do excesso regida pelo imperativo lacaniano, o
supereu moderno que dita: GOZE. Não há freios, não há limites” (PAVONE, 2010, p. 28). Pavone (2010),
a partir dos constructos de Lacan, faz uma colocação que vai de encontro com as discussões anteriormente
aqui colocadas, a saber: o momento atual se caracteriza pelos excessos. O outro, como já mencionado, não
é percebido como semelhante e, considerando o Discurso do Capitalista, é colocado no lugar de mercadoria, podendo ser comprado, descartado a qualquer momento.
Acerca dessa mudança nas relações em consequência do consumo exacerbado e do Discurso do
Capitalista, Lacan, em seu livro “O saber do psicanalista” de 1972, trata de forma bem breve acerca das
consequências do discurso capitalista. O autor coloca que:

308

O que distingue o discurso do capitalista é a Verwerfung, a rejeição; a rejeição fora de todos os
campos do simbólico com aquilo que eu já disse que tem como consequência a rejeição de que? Da
castração. Toda ordem, todo discurso aparentado ao capitalismo deixa de lado o que chamaremos,
simplesmente, as coisas do amor, meus bons amigos. Vocês veem isso, hein, não é pouca coisa.
(LACAN, 1972, p. 49).

O que Jaques Lacan coloca em discussão é que onde há lugar para o discurso capitalista, as questões do amor são deixadas de lado. É partindo dessa colocação que buscamos discutir como as relações
amorosas são vividas considerando o uso das tecnologias digitais.

Tecnologias Digitais: Uma Ficção De Felicidade

É irrelevante discutir que vivemos numa sociedade tão marcada pelo desenvolvimento da tecnologia
que é impensável uma vida sem a mesma. As tecnologias invadiram todos os aspectos da nossa vida. Boa
parte das coisas é resolvida na palma da nossa mão, com um simples clique.
Após ter discutido acerca do fato que as relações humanas também são influenciadas e alteradas a
partir do desenvolvimento do capital bem como das tecnologias, aqui será feito um recorte sobre as tecnologias digitais e o uso das mesmas nas relações amorosas. Mais especificamente o uso de aplicativos de
relacionamento como uma ficção de felicidade.
Se há anos as pessoas se recolhiam no espaço mais privado (quarto) que tinham para se deleitarem
nas suas experiências, hoje o que vemos é uma queda de todas as paredes que protegem a intimidade e
uma publicização das experiências mais pessoais. Cada um faz de sua vida um espetáculo. As tecnologias
digitais e a internet colocam cada sujeito como um manequim em uma vitrine qualquer, fazendo com que
sejam observados pelos mais diversos olhares. Mas ao contrário do manequim que é apenas um objeto sem
vontade, desejo, pulsões, o sujeito, nesse mundo contemporâneo hipermoderno marcado pelo hedonismo
e narcisismo, goza dessa posição de ser olhado. Aliás, se angustia quando não o é.
A vivência de tempo e de espaço transformou radicalmente. Já não existem mais barreiras geográficas para o estabelecimento de contato com o outro; nem determinação de tempo. Estamos 24 horas
conectados. As relações afetivas também passaram por modificações significativas. Hoje não é necessário
sair do conforto da casa para conhecer alguém. É possível fazer isso na tela do seu smartphone.
O mundo virtual permite que as ligações, aproximações, sejam feitas de forma muito acelerada, no
entanto são relações frouxas, líquidas e marcadas por um desinteresse pelo outro como semelhante, como
assinalado por Bauman em vários momentos de sua obra. Da mesma forma que a aproximação acontece de
forma acelerada, o distanciamento também é marcado por essa característica, principalmente pelo fato de
que, quando o sujeito se depara com algo que não o satisfaz com o diferente, com aquilo que não o agrada,
basta um clique para desconectar-se do mundo do outro. Quem não tem os mesmos gostos, as mesmas
crenças, a mesma forma de pensar é então descartado, já que existe uma infinidade de outras pessoas que
podem ocupar esse lugar, visto que o outro é agora uma mercadoria. A intolerância ao diferente cresce com
o desenvolvimento tecnológico e do capital.
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Outra característica comum que pode ser percebida do mundo virtual das tecnologias digitais é a
imediaticidade dos desejos, como coloca Kallas (2016):

Na internet acontece uma ausência de adiamento de gratificações, o que a torna uma experiência
quase mágica de ter um pensamento, um desejo, uma curiosidade e simplesmente dar um clique e
ver aquilo transformado em realidade. A possibilidade de instantaneamente acessar qualquer coisa
e obter gratificações para impulsos sexuais, jogos, curiosidades intelectuais, de comunicação ou de
consumo torna a internet irresistível. (KALLAS, 2016, p.56).

É importante pensar que o tempo entre o desejo e a realização dele é muito curto, e se encurta cada
vez mais, tornando as pessoas mais intolerantes à espera. Kallas citando Greenfield (2011) alerta para essa
questão:

A necessidade de esperar e/ou modular nosso desejo está ausente quando usamos a net. Aí reside
um de seus maiores perigos, o que pode transformar o seu uso em abusivo ou viciante. Hoje já se
fala em dependência de internet como uma entidade clínica a ser abordada de modo semelhante a
outros tipos de dependência (Greenfield, 2011 apud Kallas, 2016).

Kallas (2016), acerca das mudanças do contemporâneo, coloca: “os registros do pensamento e da
linguagem estão empobrecidos na experiência contemporânea. Se o mal-estar contemporâneo se produz
nos registros do corpo, da ação e das intensidades, isso revela uma suspensão da ordem do pensamento”
(KALLAS, 2016, p.59). O momento é marcado por uma comunicação imagética. A comunicação muitas
vezes acontece com “emojis” que expressam sentimentos, emoções e pensamentos do sujeito. É fato
que, mesmo mediada por palavras, a linguagem é sempre marcada por uma diferença entre o que é dito e
compreendido. Na ausência dessas, o equívoco pode ser aumentado em um grau considerável (BIRMAN,
2014, YouTube).
Em consonância com a discussão proposta por Birman, Dunker coloca que nas redes sociais o
sujeito tem a ilusão de controlar a velocidade das trocas de informações, crendo que é ele quem decide
se vai responder e quando irá responder uma mensagem. O fato de ser prioritariamente uma linguagem
escrita, e muitas vezes uma comunicação imagética, acarretando a redução de algumas características da
conversação (tom de voz, a expressão corporal, etc) faz com que o humor ou o tônus emocional do emissor seja interpretado de acordo com o humor do receptor. Continuando, o psicanalista diz que esse tipo de
linguagem oferecida pelas tecnologias digitais vende um modelo do que “é estar com o outro e não estar
com o outro”. Segundo Dunker essa relação carrega em si um grande potencial patologizante, pois quando
uma conversa com alguém não é satisfatória o sujeito simplesmente desconecta dessa pessoa, ao invés de
tentar refletir e compreender o ocorrido e nomear o que aconteceu. Dunker ainda pontua que nesse tipo
de linguagem vende-se uma ilusão de condomínio, de bolha fechada, fazendo com que os sujeitos creiam
que estão no controle de todo esse ambiente e das ações que ocorrem nele (DUNKER, 2019, YouTube).
Baseado nas discussões de todos esses autores é possível dizer que o sujeito contemporâneo é
intolerante à diferença; é hedonista; individualista e narcísico; é obcecado pelo fantasma da plenitude
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como sinônimo de perfeição. O narcisismo contemporâneo procura o seu espelho e a noção de alteridade
é extirpada e empobrecida.
E as tecnologias digitais, de certa maneira, possibilitam e exacerbam a crença de que naquele espaço (virtual) é possível vivenciar uma felicidade completa, distante de qualquer frustração, pois se ela
(frustração) aparecer, basta desconectar e reconectar a outras pessoas, e esse movimento pode ser repetido
infinitas vezes, quantas forem necessárias. Não se trata do fato das tecnologias serem as vilãs da história,
mas esse aparato potencializa a crença numa felicidade completa; a crença num mundo de completude,
onde não há espaço para a falta, acarretando um não saber quando essa aparece. Não suportar a falta do
outro e a própria falta leva a uma dificuldade em relacionar com o outro, visto que a completude não
existe, o desejo de “fazer de dois um” é ilusório, e o desencontro acontecerá em qualquer relação humana.

Discussões Sobre O Amor A Partir Do Filme “Newness”

Utilizamos o recurso cinematográfico para exemplificar a questão aqui debatida.
“Newness81” (2017) é um filme ambientado na atual Los Angeles e dirigido por Drake Doremus. O
roteiro gira em torno de um casal que embarca numa trajetória emocional curiosa em rede, que acaba gerando um relacionamento que aflora neles condições emocionais e físicas extremamente intensas (sinopse
do filme encontrada na internet).
Martin e Gabi se conhecem por meio de um aplicativo de relacionamentos. Esse aplicativo oferece
um cardápio de pessoas, em que os personagens curtem ou não as imagens de pessoas aleatórias. Há uma
intercalação entre cenas de sexo e o uso do aplicativo. Essas cenas iniciais já mostram um comportamento
fluido dos dois personagens, entre conhecer e encontrar com a pessoa escolhida no aplicativo, não há nenhuma ligação afetiva. O outro era visto como objeto, como instrumento para o prazer sexual. Os personagens repetem essa ação repetidamente, até o momento em que os personagens se conectam. A partir daí
o filme exibe uma tentativa frágil do casal em se manter juntos e estabelecer uma relação, quando ambos
sentem uma atração para além do sexual. Ocorre uma ligação afetiva e os personagens se assustam com os
desencontros da relação. Desencontro esse que é da ordem do encontro real.
No decorrer dos dias, ambos desativam o aplicativo, pois apostavam numa relação diferente. Apesar de Gabi ter sinalizado em uma fala no primeiro encontro deles: “eu adoro experimentar algo novo”
(...) “quando aparece algo novo eu fico empolgada, e me jogo. e logo depois deixo pra lá. Fico entediada,
chega cansei”.
No dia a dia da relação, o tédio, a rotina, os desencontros e a diferença do outro aparecem, algo
que eles não conseguem lidar. Aqui, retomamos o que foi discutido anteriormente: o sujeito contemporâneo é intolerante à diferença; é hedonista; individualista e narcísico; é um sujeito obcecado pelo fantasma
da plenitude, que é enxergado como sinônimo de perfeição. O narcisismo contemporâneo procura o seu
espelho e a noção de alteridade é extirpada, a noção de alteridade está empobrecida.
A crença de uma possível complementaridade e na existência de uma felicidade completa, leva os
personagens a reinstalar o aplicativo e começarem a se relacionar com outras pessoas, sem se importarem
81

Doremus, Drake. Newness, 2017. Acessado em Netflix.com.br.
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com os sentimentos de terceiros e deles mesmos.
No livro ‘Amor Líquido’, Bauman (2003) discute que o amor é colocado no campo da mercadoria
como qualquer outro objeto devido ao reflexo das construções econômicas da atualidade e, como as mercadorias, às vezes a dificuldade de escolher algum é, muitas vezes, devido à quantidade de objetos que terá
que abrir mão. Se antes as pessoas conheciam um número bem reduzido de possíveis pretendentes, hoje,
com o uso dos aplicativos, é possível escolher dentre milhares. Se vincular emocionalmente a alguém e
abrir mão de outros relacionamentos tem um preço difícil de ser bancado em tempos digitais.
O casal precisa vencer suas individualidades e diferenças, e abrir mão da crença de que haverá um
parceiro perfeito. As cenas mostram esse que é um personagem objetal importante para o desenrolar da
trama – o celular. Os personagens são fascinados por seus universos ilimitados de possibilidades de encontros. Há uma cena interessante, em que o casal está na cama, opostos, e ambos são iluminados pela luz
fria de seus celulares demonstrando o abismo que lhes separam. E na escuridão, nos desencontros diários
do casal, convivem com a confusão de sentimentos obscuros, sem saberem o que querem e o que buscam
na relação.
Os personagens se perdem no próprio mundo, demonstram intolerância à diferença do outro; recorrem aos celulares, ao aplicativo, diante de qualquer dificuldade na relação, acreditando que no mundo
digital encontrarão a felicidade por completo, sem desarmonias.
A esse respeito, Dunker (2019), falando sobre o uso dos aplicativos de relacionamento, diz:

As pessoas acham que a boa relação amorosa é aquela em que as pessoas se entendem e gostam da
mesma coisa (time, filmes, música), então a gente se ama e fomos feitos um para o outro. A gente
não ama o outro porque ele é parecido com a gente. A gente ama e é amado na nossa diferença,
na nossa falta. Naquilo que o outro traz de estrangeiro e de novidade para nossa vida. (DUNKER,
2019, YouTube).

Com essa citação concluímos o objetivo desse trabalho que foi o de propor uma reflexão acerca do
que se espera dos encontros amorosos permeados pelo uso da tecnologia digital, visto que a complementaridade na relação não existe.
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Resumo:

Diante da nova realidade virtual e o fácil, veloz e constante acesso ao mundo digital, percebe-se transformações nos relacionamentos interpessoais devido às mudanças na forma de pensar, bem como as mudanças psicológicas e sociais geradas. Neste novo contexto, torna-se cada vez mais complexo fazer a
separação entre on-line e off-line ou, ainda, entre virtual e presencial, uma vez que os novos dispositivos
tecnológicos e formas de acesso à internet configuram uma nova dimensão do tempo e espaço, levando
a refletir na vivência da conjugalidade, especialmente, como os casais consideram o tempo gasto na internet? Assim, o presente trabalho visa compreender sobre a vivência da relação conjugal na contemporaneidade com o advento das TICs, principalmente, com a entrada da internet no cotidiano das pessoas,
que perpassa os relacionamentos conjugais. Desta forma, o objetivo geral consiste em analisar como o
uso da internet pode impactar a vivência da conjugalidade nos dias atuais. Para isto, entrevistas estão
sendo realizadas com os casais separadamente. Após serem transcritas, as falas dos entrevistados serão
agrupadas em temas e transformadas em categorias de análise para posteriores interpretações, com base
no referencial teórico pesquisado e que dará sustentação a este estudo. Os dados obtidos serão analisados
através da técnica de análise de conteúdo. O referencial teórico utilizado contempla autores como: Bauman, Castells, Féres-Carneiro, Giddens e Nicolaci-da-Costa. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP (CAAE
03337418.7.0000.5137) e está em andamento.
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O uso da internet e a vivência da conjugalidade: dois lados da mesma moeda?

Dentre as diversas transformações tecnológicas ocorridas no decorrer dos anos, a internet ofereceu
a possibilidade de conhecer tudo e de interagir com todos desde que se estivesse conectado a ela. Os ambientes de encontros coletivos tornaram-se um dos maiores atrativos da internet, inaugurando assim uma
nova era no campo dos contatos interpessoais, possibilitando que pessoas desconhecidas se conhecessem
no ambiente virtual (NICOLACI-DA-COSTA, 2006).
O mundo virtual, conhecido por ciberespaço, é conceituado por Lévy (1999) como o novo meio
de comunicação que surgiu a partir da interconexão mundial dos computadores e, mais recentemente, não
apenas dos computadores, mas ainda de outros aparelhos, como os tablets e smartphones. Destarte, para o
autor, o fácil acesso à internet, principalmente após meados da década de 1990, trouxe modificações das
mais diversas à sociedade contemporânea. Autores como Castells (2016), Lévy (1999) e Nicolaci-da-Costa (2002) mencionam algumas destas mudanças, tais como diferentes modos de produção, transformações
nas subjetividades, novas vivências do tempo e espaço, novas formas de comunicação e, inclusive, mudanças nos relacionamentos interpessoais.
Para Pérez-Tapias (2006) a marca do mundo pós-moderno são as novas tecnologias da informação e comunicação, – TIC – sendo a internet uma tecnologia não apenas nova, mas transformadora, que
trouxe alterações em todos os âmbitos da vida. Em consonância, Castells (2016) afirma que assim como
a Revolução Industrial apresentou grande importância no século XVIII, a revolução das tecnologias da
informação e comunicação – TIC – aponta para a mesma importância na contemporaneidade, como também introduz novas ações na sociedade, na economia e na cultura, ou seja, as TIC têm perpassado todas
as esferas da atividade humana.
É importante pensar sobre o contexto em que o mundo virtual se estabelece como um lugar de
troca de informações, de estabelecimento de novos contatos e como um espaço de grande relevância no
cotidiano de inúmeras pessoas. Na relação conjugal, são importantes os laços construídos pelo casal, responsáveis por sua vivência comum, o que Féres-Carneiro (1998) nomeia de conjugalidade. Tal termo quer
fazer alusão ao fato de que quando há um casal é preciso que duas individualidades, isto é, duas pessoas,
dois desejos, duas percepções de mundo, duas histórias de vida, dois projetos de vida e duas identidades
individuais na relação amorosa passem a conviver com um desejo conjunto, uma história de vida conjugal,
um projeto de vida de casal, uma identidade conjugal.
Em cada sociedade há expectativas sobre a relação conjugal, esperando que cada cônjuge se comporte de determinada forma de acordo com a lealdade que o casal deve a certas pessoas como resposta ao
vínculo conjugal estabelecido. Desta forma, as normas de comportamento e as expectativas sociais definem o que é considerado socialmente correto e aceitável no desempenho do papel de cada cônjuge e, na
medida em que a sociedade se transforma, os papéis dos cônjuges sofrem alterações (GANDRA JÚNIOR,
1983). Em consonância com esta afirmativa, Silva Neto, Mosmann e Lomando (2009) também salientam
que o ciberespaço tem mudado alguns hábitos, bem como criado outros na forma de vivenciar a conjugalidade, por isso, nota-se a relevância em pesquisar sobre a temática que tem se mostrado presente nos
diferentes âmbitos da vida humana, inclusive, nos relacionamentos conjugais.
Sabe-se que os avanços tecnológicos trouxeram inúmeros benefícios, entre eles a comunicação
com pessoas – parentes e amigos, por exemplo – distantes fisicamente e o rápido acesso a diversos tipos
de informações. Entretanto, as rápidas mudanças proporcionadas por tais tecnologias necessitam ser mais
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bem compreendidas, uma vez que, diante da velocidade e vastidão de possibilidades que o ciberespaço
tem propiciado, mudam-se também as formas de pensar, interagir, relacionar e viver na sociedade contemporânea. Sendo assim, este novo cenário configura-se como um desafio emergente para a Psicologia,
que deve estar preparada para atuar de forma consistente, bem como para lidar com futuras implicações e
transformações que ainda podem ocorrer.
A virtualidade parece apresentar-se como um novo fator de alteração na relação conjugal nos dias
de hoje. O rápido avanço das novas tecnologias de informação e comunicação – TIC – parece ter propiciado novas formas de vivenciar a relação conjugal, considerando a constante exposição nas redes sociais,
o tempo despendido pelas pessoas nos aplicativos, jogos, acesso a diferentes sites, entre outros. Ou seja,
com a entrada da virtualidade novas formas de estabelecer, manter e terminar os relacionamentos parecem
estar acontecendo, bem como mudanças na forma de o casal se comunicar, a vivência da intimidade, interferências no tempo compartilhado entre os cônjuges e exposição dos casais na rede.
Em relação à família, há um discurso sobre sua falência sociedade atual. Tal instituição, considerada o primeiro agente socializador e que seria a responsável principal por transmitir proteção, educação,
afeto e ajuda, encontra-se por vezes desacreditada e vista como falida. Autores como Aboim (2006), Silva
Neto, Strey e Magalhães (2011) destacam que o casamento não é uma instituição derribada, mas sim que
mudanças na família, no casamento e na vivência da conjugalidade estão ocorrendo ao longo dos anos.
Para compreender melhor tais mudanças, cabe discorrer um pouco sobre o amor romântico e o
amor líquido. De acordo com Giddens (1993), o amor romântico surgiu a partir do século XVIII ao introduzir a ideia de uma vida individual e associar o amor com a liberdade. Os cônjuges passaram a estabelecer
suas relações principalmente por amor, instaurando a concepção de amor sublime, no qual o ardor sexual,
apesar de valorizado, perde importância. Além disso, o amor romântico associou-se à ideia de amor com
casamento e com a maternidade, bem como a ideação de que quando o amor verdadeiro é encontrado, ele é
eterno. Para o autor, a propagação de ideais do amor romântico estava relacionada a transições importantes
que afetaram não apenas o casamento, mas também outros contextos da vida pessoal. Para Costa (1999),
o amor romântico proporcionou aos cônjuges a liberdade de romper o relacionamento quando julgassem
necessário. Ao contrário do estabelecimento da relação que precisa que o casal concorde em estabelecer
uma aliança, para que esta seja desfeita é preciso apenas que um dos cônjuges deseje terminar. Assim, o
amor romântico propiciou a intimidade entre o casal e alguns questionamentos começaram a ser feitos,
por exemplo, como um cônjuge se sente em relação ao outro, ou se os sentimentos são tão “profundos” a
ponto de suportar um envolvimento prolongado.
Costa (1999) aponta ainda que quando o amor romântico se estabilizou como norma de conduta
emocional, respondeu a anseios de felicidade pessoal e autonomia e se tornou um equilíbrio indispensável
entre o desejo de felicidade individual e o compromisso com os ideais coletivos. Entretanto, na contemporaneidade o cenário se modificou. Segundo o autor, o amor se transformou em moeda forte da felicidade
juntamente com o sexo e o consumo.
A partir das mudanças vivenciadas na sociedade pós-moderna, a experiência do amor romântico
também passou por alterações. Apesar de ainda haver aspectos idealizados deste modo de amor, eis que
surge uma nova forma de amar: o amor líquido. Bauman (2004) cria este conceito na medida em que
as relações contemporâneas perdem sua solidez e tornam-se cada vez mais líquidas, flexíveis e os laços
tornam-se frágeis. As relações são pautadas na lógica individualista, na qual o que importa é a satisfação
própria e o outro pode ser rejeitado a qualquer momento, pois tudo é descartável. O autor aponta para a
ligação entre as relações amorosas contemporâneas e a cultura consumista, na qual o prazer é passageiro,
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o produto é feito para uso imediato e a satisfação é instantânea. Na sociedade atual, a busca por segurança parece ser uma tentativa de minimizar a ansiedade causada pela ambivalência característica dos laços
humanos atuais, que são intensos e frouxos. Desta forma, a intensidade e a velocidade das mudanças na
contemporaneidade abrem possibilidades para relacionamentos mais rápidos, devido à grande oferta de
momentos prazerosos e a necessidade de satisfação imperativa. Em contrapartida, as relações profundas e
estáveis ainda são valorizadas (SILVA NETO; STREY; MAGALHÃES, 2011).
Neste sentido, segundo Vieira e Stengel (2012), há uma coexistência do amor romântico e o amor
líquido na sociedade atual. Por mais que as relações sejam líquidas e a conjugalidade seja marcada pela
obtenção do prazer, visto que quando o cônjuge não satisfaz as expectativas do companheiro ele pode ser
descartado, ainda persiste o ideal do amor romântico, que se baseia na ideia da completude, de amor eterno. Em consonância, Silva Neto, Strey e Magalhães (2011) afirmam que a coexistência de padrões tanto
tradicionais quanto atuais se configura nas transformações vivenciadas na relação conjugal.
Bauman (2004) também chama de “relacionamento de bolso” as relações vivenciadas no mundo
pós-moderno, que se tratam de relações instantâneas, que podem estar disponíveis, serem vividas e descartadas a qualquer momento, pois, neste mundo fluido, as relações duradouras geram sentimento de opressão. Nesta direção, Singly (2011) ressalta que o fato dos indivíduos contemporâneos serem individualizados, isto não quer dizer que eles gostem de estar sozinhos, que queiram viver na solidão, mas significa que
estas pessoas necessitam ter várias pertenças para não se ligarem a um laço apenas. Assim, o elo social se
estabelece por fios menos sólidos que antes, mas em contrapartida englobaria mais fios. Ou seja, vive-se a
era do mundo líquido, com mais relações disponíveis, porém mais breves e fluidas.
Destarte, percebe-se mudanças nas relações conjugais contemporâneas, havendo uma contradição
entre a busca pela construção da conjugalidade e a valorização do eu, o individualismo. Nesta direção,
Féres-Carneiro (1998) afirma que constituir um casal demanda a criação de uma zona comum de interação, de uma identidade conjugal. Entretanto, o casal contemporâneo é confrontado a todo o momento
por duas forças paradoxais, isto é, por um lado a individualidade e por outro, a conjugalidade. Os ideais
contemporâneos de relação conjugal enfatizam mais a autonomia e a satisfação de cada cônjuge do que os
laços de dependência entre eles, sendo que, as relações conjugais são formadas em torno da constituição
das identidades dos parceiros. O compromisso nestas relações é o de sustentar o desenvolvimento individual, e a relação se mantém enquanto for prazerosa e útil para cada um. Contudo, quanto maior a busca de
autonomia individual dentro do casamento, mais o casal pode se fragilizar (FÉRES-CARNEIRO, 2001).
Por outro lado, quando há um investimento maior nas exigências do casal, maior será a fusão vivenciada (FÉRES-CARNEIRO, 2001), visto que as individualidades perdem força, fazendo com que a
fusão do casal seja realçada, pois quanto mais se investe no casal, maior a probabilidade das perspectivas
individuais desaparecerem e darem lugar apenas a projetos, planos e vivências conjuntas do parceiro. Assim, ao valorizar mais o aspecto conjugal, a individualidade de cada um dos cônjuges fica ameaçada, e ao
valorizar apenas o aspecto individual e não investir no aspecto conjugal, a relação também fica ameaçada.
Por isso, Féres-Carneiro (2001) destaca que é preciso haver um equilíbrio na conjugalidade, sendo que
para isso é necessário que o casal crie laços significativos, mas também desenvolva autonomia. Tal aspecto
pode ser percebido nos resultados da pesquisa realizada por ela e que assinalam para o fato de que tanto as
mulheres quanto os homens relatam a importância da individualidade na relação, porém destacam também
a importância em compartilhar e dividir. Fato este que também tem sido mencionado pelos cônjuges nas
entrevistas já realizadas para o presente trabalho. Os cônjuges mencionam enfaticamente a importância
da vivência do casal, de estarem juntos, de dividirem momentos e diálogos, de estarem presentes na vida
do outro e de compartilharem momentos de lazer. Em contrapartida, os mesmos cônjuges relatam também
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o quão importante é terem seus momentos separados, sua privacidade e seus momentos de lazer a sós ou
com outras pessoas, por exemplo. Tal aspecto remete à afirmativa de Sarti (2006) de que as pessoas querem ao mesmo tempo “serem sós e serem juntas”.
No que diz respeito ao uso da internet pelos casais, o smartphone parece ser um dos meios de
comunicação mais utilizados para o acesso à internet e também para a comunicação com pessoas através
de diferentes recursos, como e-mail, mensagem – que por vezes já parecem ser obsoletos – redes sociais
e aplicativos. Nesta direção, é possível remeter ao pensamento de Bauman (2004) de que hoje se pode
permanecer conectado a todo o momento. O smartphone está sempre por perto, já não se sai mais sem
levar o celular, já não importa mais onde o indivíduo está, quem está por perto ou o quê se está fazendo,
as conexões podem ser estabelecidas a qualquer momento. Caso uma conexão não seja correspondida,
não é preciso preocupar, pois há outros contatos e, portanto, outras conexões podem ser feitas. Assim, ao
mesmo tempo em que as conexões podem ser estabelecidas a qualquer tempo e lugar, os contatos podem
ser encerrados e os laços desfeitos instantaneamente com apenas um clique. Destarte, conforme Bauman
(2004, p.82) afirma, “os contatos exigem menos tempo e esforço para serem estabelecidos, e também para
serem rompidos”.
Em relação à entrada da virtualidade nos relacionamentos, Bauman (2004) afirma que a proximidade virtual torna as relações humanas mais frequentes e intensas, porém mais breves e banais. Para o
autor, “estar conectado” é menos custoso que “estar engajado”, mas também é menos produtivo no que se
refere à construção e manutenção de vínculos. Nesta direção, segundo Bauman (2012) e Cooper e outros,
citados por Haack e Falcke (2013), lidar com o uso da internet parece ser um novo desafio na contemporaneidade, pois ao mesmo tempo em que ela pode aproximar quem está longe, também pode acabar por
distanciar quem está perto. Neste aspecto, Campos, Féres-Carneiro e Magalhães (2015) apontam que em
suas escutas clínicas muitos casais relatam utilizar a rede para se comunicarem até mesmo dentro da própria casa, por exemplo, para chamar o cônjuge para jantar, desejar boa noite e trocar declarações de amor.
Entretanto, a maior dificuldade dos casais parece ser que, às vezes, eles estão juntos em casa, no tempo
e no espaço propícios para vivenciar a intimidade, mas não conversam entre si, pois estão com os olhos
hipnotizados pela tela.
Para Bauman (2004), a proximidade não exige mais a presença física, assim como esta não determina mais a proximidade que se tem de algo ou de alguém. Isto é, torna-se possível estar perto mesmo estando longe, e também, estar longe mesmo estando perto, sendo que o presencial e o virtual parecem estar
cada vez mais imbricados. Segundo Hintz e outros, citados por Canezin e Almeida (2015), a comunicação
através da rede corresponde a um fenômeno que está se difundindo ligeiramente e modificando a natureza
dos relacionamentos sociais, visto que o ciberespaço se configura como uma esfera de interação social que
não possui fronteiras bem delimitadas e que apresenta infinitas possibilidades, tornando-se, assim, fundamental na constituição do sujeito e perpassando os relacionamentos conjugais atuais.
No que se refere ao relacionamento conjugal, percebe-se atualmente que a virtualidade pode proporcionar benefícios à comunicação do casal. Deste modo, é possível pensar no caso de cônjuges que, por
motivos profissionais e até mesmo pessoais, passam grande parte do tempo distantes fisicamente e que a
internet pode facilitar a aproximação entre eles, podendo manter o contato e o vínculo conjugal mediados
pelo ciberespaço. É possível perceber tal fato nos relatos dos cônjuges entrevistados, que mencionam utilizar a internet – especialmente o WhatsApp – para se comunicarem com seus parceiros ao longo do dia,
quando estão no trabalho ou viajando, por exemplo.
Em concordância com Côrtes (2016) ao afirmar que as conversas registradas através do aplicativo
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WhatsApp têm sido não apenas um registro dos pensamentos das pessoas, mas também uma maneira de
aproximá-las, uma vez que a correria do dia a dia propõe um estilo de vida mais individualista e distante.
Para ela, “pensando sob estes pontos de vista, o aplicativo Whatsapp ocupa um espaço de convivência e
pode desenvolver a função de aproximação dos casais e consequentemente ser um possível facilitador da
intimidade entre os casais” (CÔRTES, 2016, p. 47).
Sobre a intimidade dos casais, Campos, Féres-Carneiro e Magalhães (2015) mencionam que a vivência da intimidade foi alterada, sobretudo no aspecto que diz respeito à sua vinculação com aquilo que
se refere ao privado, inaugurando assim uma nova perspectiva da intimidade, sendo que “o mundo de hoje
vive um excessivo apelo de visibilidade, que vem aos poucos desestabilizando as sólidas e opacas paredes
da privacidade que protegiam a intimidade” (CAMPOS; FÉRES-CARNEIRO; MAGALHÃES, 2015,
p. 410). Desta maneira, a intimidade não se restringe mais ao ambiente privado da casa, da família e do
casamento, mas agora é chamada a se mostrar, a aparecer diante do olhar dos outros. Para as autoras, tal
transformação pode ser percebida na expansão da internet e de suas ferramentas de comunicação, mais conhecidas como redes sociais, que se espalharam por todo o mundo ao longo da primeira década do século
XXI. Este aspecto pode ser percebido nos relatos dos cônjuges ao afirmarem que ao menos vez por outra
postam fotos com seus cônjuges nas redes sociais – mesmo aqueles que dizem não postar muito. Alguns
deles dizem utilizar a rede para enviar mensagens carinhosas para seus parceiros. E ainda, o fato de verem
casais de amigos fazendo postagens de momentos românticos, presentes e/ou declarações de amor em
datas especiais, por exemplo, no dia dos namorados. Além disso, alguns dos entrevistados relatam que por
vezes esta exposição da felicidade de outros casais e comparações de outras relações com os seus próprios
relacionamentos conjugais é frustrante e inquietante por pensarem que talvez seus relacionamentos não
sejam “tão bons assim”.
Cabe salientar que apesar de a pesquisa estar em andamento, análises prévias das entrevistas já
realizadas juntamente ao referencial teórico utilizado apontam para resultados preliminares sobre o crescimento e relevância do uso da internet no cotidiano dos cônjuges e possíveis interferências e mudanças
que estas têm provocado no relacionamento conjugal. O que parece ser dois lados de uma mesma moeda,
pois ao mesmo tempo em que pode aproximar os casais, facilitar sua comunicação, ajudar na resolução de
conflitos e até mesmo proporcionar momentos de lazer e divertimento, a internet pode proporcionar brigas, desconfianças, ciúmes e afastamento dos casais. Portanto, cabe pensar no uso que os cônjuges fazem
da internet em si e quais os impactos que pode acarretar para o relacionamento conjugal.
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Resumo:

Com um bilhão de usuários ativos, sendo o Brasil o segundo país com mais utilizadores, o Instagram se
configura como plataforma que apresenta variantes técnicas que proporcionam diversos graus de interação. Sendo o período da adolescência marcado pela experimentação de novas vivências e possibilidades
interacionais, há uma apropriação criativa no uso destes espaços por parte desses jovens, com regras e
convenções próprias, inclusive no contexto da apresentação de si. Tendo como base a teoria dramatúrgica
proposta por Goffman, a definição de apresentação de si pressupõe a figura do outro para o qual se apresenta o sujeito, mas foca também o fato de ser uma “auto-apresentação”, ou seja, uma construção feita
pelo próprio sujeito reflexivo, tornando-se um componente fundamental para a interação social, uma vez
que as imagens públicas que as pessoas transmitem fornecem aos outros interagentes uma noção de como
elas esperam ser tratadas, assim como a forma pela qual devem tratar os outros. Pesquisas apontam que, ao
apresentar-se no Instagram, os adolescentes se propõem a expor de forma descomplicada aspectos íntimos
de suas vidas, tendo um conjunto de agendas de auto-apresentação elaboradas com cuidadoso planejamento, esforços conscientes para causar a impressão correta, cuidados em relação à estética das fotografias e
cuidados com a exposição da própria intimidade, trazendo, em geral, representações honestas de si.

Palavras-chave: Apresentação de Si, Adolescência, Instagram, Goffman

Surgido em 2010 e inspirado pelas Polaroides, máquinas antigas que revelavam fotos logo após
capturar a fotografia, o Instagram, um aplicativo gratuito baseado no compartilhamento de imagens, permite a criação de um perfil com lista de amigos associada, com possibilidade de comentários públicos
ou privados, e atualizações automáticas das publicações dos usuários interconectados, estimulando as
interações a partir das fotografias, vídeos e stories (postagens com curto tempo de duração), que podem
receber tratamentos com filtros, molduras e algumas edições, como contraste, brilho, aquecimento, entre
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outras ferramentas, sendo obrigatório o uso de imagem ou vídeo para realizar uma publicação (NEMJ,
2016; SOARES, 2019).
Atualmente, o aplicativo possui 500 milhões de acessos todos os dias, sendo o Brasil o segundo
país com mais utilizadores, depois dos Estados Unidos. Com a plataforma, além de fotografar, é possível
editar a imagem, escolher filtros, compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais, marcar a localização onde
foi tirada a foto, seguir outros usuários na própria rede social para visualizar, curtir (expressão de apreço
pela publicação de outrem) e comentar nas imagens postadas, explorar fotos e perfis aleatórios que não
seguem e “hashtags”, que servem para agrupar publicações com a mesma temática. Outra possibilidade
de interação no Instagram é o “Direct Message”, recurso que permite que os usuários enviem mensagens,
fotos e vídeos de maneira privada para um único indivíduo ou grupos de até 15 pessoas (ÁVILA, 2018;
MONTARDO, 2019).
Sibilia e Diogo (2011) fazem uma analogia dos sites de rede social com vitrines de lojas, que expõem apenas os melhores produtos, e tal exposição é pensada para que todos os detalhes estejam cada vez
mais atrativos ao consumidor. Nessa perspectiva, Ávila (2018) compara o feed (sequência de postagens)
do Instagram com este objeto, já que o mesmo traz fotos ora posadas, erroneamente espontâneas ou de
diversos assuntos, publicadas para provocar a interação de outros usuários, conquistar mais seguidores,
audiência, boa reputação e até parcerias rentáveis. Dessa forma, Nejm (2016) ressalta a complexidade que
há tanto nas dinâmicas transformações técnicas que amparam os contextos digitais quanto nas variadas
possibilidades de apropriação que os indivíduos, como os adolescentes, fazem das tecnologias.
Considerando, como indicado por Livingstone (2009), as outras transformações no mundo do trabalho, da estruturação da família e do universo de consumo infanto-juvenil, ao considerar as TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) como dispositivos decisivos no processo de produção das subjetividades, Nejm (2011) classifica crianças e adolescentes contemporâneos como “nativos digitais”, uma
vez que o contexto digital atrela-se na vida desses seres nos âmbitos do lazer, do estudo, do comunicar e
do brincar, por exemplo. Essa influência vai impactar diretamente também nos processos sociais desses
indivíduos.
Coll et al (2004) compreendem a adolescência como um período psicossociológico caracterizado
pela transição entre a infância e a idade adulta. Palacios e Oliva (2004) classificam etariamente essa fase
como aquela que se encontra entre 12 até aproximadamente 20 anos, divida por Oliva (2004) em três
etapas: precoce (11-14 anos), média (15-17 anos) e tardia (18-21 anos). Para os autores citados, a adolescência é uma construção sócio-histórico-cultural, ou seja, é um período que circunscreve a puberdade
– mudanças biológicas ocasionadas pela maturação do organismo -, mas cujas características sociais e
psicológicas são construídas conforme o ambiente e os envolvidos (SOUSA et al, 2011).
É nessa fase, segundo Pratta & Santos (2007), que ocorrem as descobertas dos próprios limites,
de questionamentos dos valores e das normas familiares e intensa adesão aos valores e normas do grupo
de amigos emerge mais fortemente. Nessa medida, é um tempo de rupturas e aprendizados, uma etapa
caracterizada pela necessidade de integração social, pela busca da autoafirmação e da independência
individual e pela definição da identidade sexual (SILVA & MATTOS, 2004).
Erikson (1972) considera a adolescência um período fundamental no desenvolvimento do Eu, já
que as mudanças físicas, psíquicas e sociais levarão o sujeito a uma crise de identidade cuja resolução
contribuirá para a consolidação da personalidade adulta. Havighurst (1972) traz ainda as demandas sociais
vivenciadas, sendo as principais: a aceitação do próprio corpo resultante das mudanças da puberdade, a
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consolidação do papel de gênero, o estabelecimento de relações mais maduras com os companheiros de
ambos os sexos, a independência emocional dos pais, a preparação para a carreira profissional e a vida de
casal e família, ou a aquisição de uma série de valores que servem de guia para o comportamento (COLL
et al, 2004).
É destacado por Ribeiro e Becker (2016) que durante a adolescência emerge uma busca e
experimentação de novas vivências e possibilidades interacionais, e, de acordo com Oliva (2004), se
ampliam os contextos nos quais os adolescentes participam e assumem novos papéis; cada um desses
contextos terá importância e proporcionará informações ao jovem sobre sua imagem. Nejm (2016) reforça ainda que vivenciar estes ambientes permite aos adolescentes remodelar ou ampliar seus repertórios,
remodelando também os próprios contextos digitais na medida em que estes sujeitos se apropriam de
maneira criativa, não apenas se adaptando às limitações técnicas e comportamentos prescritos de cada
plataforma, mas criando suas próprias regras e convenções em cada contexto, como no Instagram.
Ao pensar sobre riscos e potencialidades que adolescentes encontram no contexto digital, uma
vez que, ao tornar-se palco de grande parte das interações sociais de crianças e adolescentes, a Internet
também explicita a expressão dos mais variados comportamentos, assim como em tantos outros espaços
públicos de relacionamento. Ao mesmo tempo em que ficam suscetíveis a se deparar com situações como
cyberbullying, compreendido a exposição à milhares de espectadores através dos sites de compartilhamento de vídeos, fotos e textos de mensagens e comportamentos, e sexting, prática na qual os adolescentes
fotografam o próprio corpo nu ou seminu e enviam para amigos e pretendentes através de mensagens de
celular e/ou na Internet, é nesse mesmo espaço que emerge um enorme potencial de empoderamento e
emancipação dos usuários, a depender do tipo de apropriação que fazem (NEJM, 2011).
Em sua pesquisa sobre atividades de adolescentes no Instagram, Jang (2016) constatou que há uma
tendência maior dessa faixa etária para “curtir”, “marcar” e comentar do que para postar fotos, e dentre os
conteúdos pesquisados, os temas mais curtidos estão relacionados a humor e emoções, não estando necessariamente vinculados ao conteúdo das fotos, mas descrevendo um estado emocional ou intenção de ter
mais seguidores. Além disso, postar e remover fotos com poucas curtidas, para adolescentes, são atitudes
comuns, indicando que essa faixa etária apresenta seus próprios padrões de gerenciamento dos diversos
aspectos do seu perfil, assim como da apresentação de si.
O termo “auto-apresentação” (self-presentation), ou apresentação de si, ressalta a dimensão da
“apresentação”, que, segundo Sá e Polivanov (2010), pressupõe a figura do outro para o qual se apresenta
o sujeito, como Goffman propõe, mas foca também o fato de ser uma “auto-apresentação”, ou seja, uma
construção feita pelo próprio sujeito reflexivo. Goffman (2016) reforça ainda que as imagens públicas que
as pessoas transmitem fornecem aos outros interagentes uma noção de como elas esperam ser tratadas,
assim como a forma pela qual devem tratar os outros.
Apresentar-se tem, para Leary (1995), pelo menos três funções para os indivíduos: influência interpessoal, realçar a construção da identidade pessoal e a manutenção da auto-estima e promover emoções
positivas. Goffman (2016) argumenta ainda que, em relação aos benefícios sociais da apresentação de si,
sem informações sobre o outro (personalidade, competências, atitudes, motivações), teríamos grandes dificuldades para interagir. Ribeiro (2016) realça outro aspecto a respeito do processo de auto-apresentação
nos contextos interacionais: a importância dada pelos indivíduos na construção de uma imagem idealizada, sendo o reforçamento da auto-estima o principal fator motivador da auto-apresentação.
Ao pesquisar a apresentação de si de adolescentes porto-alegrenses no Instagram, Fantoni (2017)
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concluiu que os jovens se propõem a expor de forma descomplicada aspectos íntimos de suas vidas, isto
é, quando se tratam de temas que podem ser mal vistos aos olhos dos demais, o que, segundo a autora,
não significa que não sejam verdadeiros em suas representações: o que se percebe é que possivelmente
elaboram sua própria imagem de forma menos consciente do que geralmente é esperado no Instagram.
Ainda no que tange a apresentação de si de adolescentes no Instagram, Fantoni (2017) destaca
também: um conjunto de agendas de auto-apresentação elaboradas com cuidadoso planejamento por parte
deste público, esforços conscientes para causar a impressão correta, cuidados em relação à estética das fotografias, cuidados com a exposição da própria intimidade, onde todos os perfis analisados correspondiam
a representações honestas de si. O que se percebeu, em contrapartida, foram versões editadas do Eu, tanto
no sentido de transmitir uma imagem mais desejável de si mesmo – especialmente quando se fala em aprimoramentos estéticos, como modificando o que já foi compartilhado na plataforma em tempos anteriores
e que, hoje, não faz mais sentido.
Carrera (2012) compreende que os elementos que compõem a apresentação de si no Instagram,
além de construírem referenciais identitários, produzem uma gama de sentidos relevantes. Nesse contexto,
a autora ressalta que o papel da platéia para o sucesso da representação é essencial, uma vez que a ela cabe
a legitimação da imagem construída. Logo, pode-se concluir que o indivíduo, a partir da sua representação e da interação com o outro, não apenas reage à sua comunidade, mas também a modifica, tornando os
jovens contemporâneos sujeitos de sua própria história, e, como identificado por Nejm (2011), talvez seja
aí que se encontre o maior poder destas novas gerações.
Conclui-se que há uma necessidade de apropriação teórica das interações que ocorrem no contexto
digital e suas particularidades, uma vez que dessa forma é possível compreender os elementos que nos
definem como seres sociáveis e, uma vez que trata-se de um fenômeno contemporâneo, a adaptação aos
recursos interacionais utilizados nessa esfera é facilitada e ampliada para uma utilização que possa trazer
benefícios não apenas para os adolescentes, mas para toda sociedade.
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Resumo:

Esse trabalho tem como objetivo a problematização da apropriação contemporânea do conceito de amizade pelo Facebook e como essa articulação recente entre amizade e virtualidade tem gerado novas maneiras de iniciar, manter e romper vínculos. A Netnografia foi utilizada como suporte metodológico para
a sistematização e análise das 4104 comunidades do Facebook sobre o tema da amizade, bem como a
sustentação teórica de autores clássicos e contemporâneos das Ciências Humanas e Sociais. Percurso
teórico-empírico que demonstrou a convivência de dois discursos e, consequentemente, duas práticas de
relações amicais hoje: uma pautada na veracidade que faz fronteira com a perfeição, herança das gerações
anteriores, e outra na novidade, que se esgarça na virtualidade, fruto desta era e de sua lógica. Funcionamento que impinge sobre as relações amicais um novo paradigma calcado no virtual tanto no sentido
usual do termo para se referir a tudo aquilo que é mediado pela internet, quanto em seu sentido filosófico
o qual se refere à força, potência, ou seja, àquilo que existe enquanto possibilidade, devir. É nesse cenário
movediço, mas potente que o sujeito contemporâneo constrói suas relações e se constrói movido pelo
desejo. Contexto que tanto pode apagar esse sujeito e suas relações com sua lógica de industrialização,
monetização e algoritmização de interações, como pode ser utilizado para a criação de saídas singulares e
férteis em possibilidades construtivas de si e de uma rede de amizades.

Palavras-chave: Redes Sociais; Relações Amicais; Facebook.
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A lógica das redes sociais nas relações amicais

Tendo como referência o contexto psicossocial atual, esse trabalho visa problematizar a apropriação do conceito de amizade pelo Facebook e como a articulação recente entre amizade e virtualidade tem
gerado novas maneiras de iniciar, manter e romper vínculos. A Netnografia foi utilizada como suporte metodológico para a sistematização e análise das 4.104 comunidades do Facebook sobre o tema da amizade
e a sustentação teórica se deu por meio de autores clássicos e contemporâneos das Ciências Humanas e
Sociais.
A apropriação do conceito amizade pelo Facebook e a “venda” da ideia de que se consegue um
amigo com apenas uma solicitação têm ocasionado mudanças radicais na forma de iniciar, manter e romper laços. Enquanto diversas pesquisas apontam para a intensificação das trocas afetivas entre amigos e
destacam as novas possibilidades de manutenção de amizades desafiadas pela distância adotando claramente uma posição entusiasta do fenômeno, muitos são os autores preocupados com os aspectos negativos
de tais transformações, que alertam para um distanciamento social, caracterizado pela artificialidade dos
relacionamentos. A despeito da visão positiva dos tecnófilos e da visão negativa dos tecnófobos a respeito
do fenômeno e das mudanças acarretadas, a realidade mostra que a intimidade e o suporte afetivo ainda
são essenciais ao sujeito, ainda que aconteçam de modo drasticamente diferente de como ocorriam antes
da internet.
Os estudos de Wang e Wellman (2010) citados por Primo (2016) asseguram que, apesar de todas as
modificações pela qual têm passado, a amizade ainda permanece sendo uma cola social e que a popularização de dispositivos móveis ampliou o número de interações entre familiares e amigos.
A despeito das desconfianças advindas com a mediação da tela nas relações amicais, elas permanecem abundantes, pois o número médio de amigos cresceu. Pessoas que usam mais a internet desenvolvem mais novas amizades e pessoas com mais amigos mantêm contato mais continuado com eles. Primo
(2016) ratifica que a amizade nas mídias sociais não é desconectada das práticas amicais fora da internet,
bem como ressalta que a esta altura não cabe mais a visão estanque entre on-line e off-line, visto que os
amigos utilizam variados meios (on-line e off-line) para a manutenção de uma mesma conversa: “não são
pessoas nem amizades diferentes que ocorrem em lugares e tempos distintos. É a mesma amizade que vai
se atualizando. É assim que se é amigo, e é assim que se pratica a amizade em nosso tempo” (PRIMO,
2016, p. 64).
A multifuncionalidade claramente observada nos sites de redes sociais propicia a comunicação
entre pessoas de diferentes ambientes com os quais é possível manter laços de intensidades variadas. Os
aspectos positivos da mediação do Facebook nos laços sociais fortes – vínculos marcados por grande intimidade, frequentes trocas e grande carga de capital social - ou fracos – elos que comportam maior distância entre os envolvidos e, consequentemente, menor interação e capital social -, são inúmeros.
Para Castells (2003), se não fosse a internet, os laços fracos seriam perdidos no cotejo entre o
esforço para se envolver em interação física, como por exemplo, a interação telefônica, e o valor da comunicação. Envoltos, muitas vezes, em uma visão pejorativa se comparados aos laços fortes, Castells (2003,
p. 107) salienta que os laços fracos não podem ser desprezados, pois constituem a maior parte dos laços
mantidos pelas pessoas e se configuram como ricas “fontes de informação, de trabalho, de desempenho,
de comunicação, de envolvimento cívico e divertimento” e, muitas vezes, independem da proximidade
espacial e precisam ser mediados por algum meio de comunicação. Assim, o Facebook contribui também
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para que amizades que tiveram início em situações de proximidade física não sejam abandonadas quando
os encontros presenciais deixam de ser frequentes.
Por possibilitar o aumento exponencial de interações e trocas calcadas em laços fortes ou fracos, o
Facebook constitui um potente local para a construção de capital social entre seus atores usuários. Recuero (2014) considera capital social como um conjunto de recursos mutáveis, pois varia de acordo com sua
função que um determinado grupo lança mão. Recursos que podem ser usufruídos por todos os membros
do grupo, ainda que apropriados individualmente, mas que estão sempre resguardados pela reciprocidade
entre os envolvidos até porque a construção do capital social está embutida nas relações sociais e é determinada pelo conteúdo delas. Como um conjunto de recursos trocados e constituídos dentro da rede social
por meio das interações com funções móveis, mas específicas para cada meta estabelecida, o capital social
impregnado pelo caráter produtivo traz consigo a ambiguidade própria dos laços sociais contemporâneos.
Se, por um lado, ele pode ser (e muitas vezes é) apropriado de forma exclusivamente interesseira e, portanto, mercantilizada, tornando-se a moeda das redes, por outro, ele é incentivado e criado pela potência
do silício, maximizando trocas baseadas na reciprocidade e, por conseguinte, efetivando o câmbio próprio
de laços sociais tão caros aos sujeitos.
Observando o caráter positivo do capital social gerado pela rede, Castells (2003) também aponta
um efeito cumulativo entre a intensidade do uso da internet e a densidade das relações sociais, pois, ao
contrário do que muitos temiam, a internet não potencializou (somente) o afastamento do contato face a
face, antes aumentou o envolvimento cívico, a interação social, o acesso a várias fontes de informação
de seus usuários. Para ele, o uso da internet fortalece relações sociais tanto à distância quanto num nível
local para laços fortes e fracos, para fins instrumentais ou emocionais, bem como para a participação social na comunidade. Specht (2016) afirma que a amizade é um fenômeno comunicacional, que só pode
existir através de conversações e, justamente por isso, ela se beneficia da comunicação que o Facebook,
por exemplo, proporciona. Como há um excesso de ferramentas e uma variedade muito grande de espaços
para a comunicação atualmente, as pessoas conseguem ter mais amigos do que antes. Essa ampliação da
rede de contatos está intimamente relacionada às inúmeras possibilidades de interação que a rede proporciona.
Nesse sentido, a multifuncionalidade e interatividade dos sites de redes sociais em geral propiciam
o enodamento entre os espaços on-line e off-line, potencializando o laço social. Configuram-se como
“espaços de afirmação subjetiva e social, de construção de identidade, de validação da experiência, de
socialização e de criação de códigos linguísticos para a comunicação social na web” (LIMA, 2017, p. 84),
que desempenham um papel fundamental na vida social e subjetiva dos sujeitos atualmente. Ademais, os
benefícios do uso das redes sociais satisfazem a necessidade de pertença ao grupo, de apresentação aos
outros, pois certo grau de revelação pessoal e de atenção à vida dos outros é também essencial à existência
humana (PONTE, 2017).
Turkle (2011), por sua vez, nota que as novas tecnologias não trouxeram apenas benefícios às relações sociais atuais. Ao observar a onipresença dos dispositivos digitais na vida cotidiana, aponta como
um problema de sua mediação o fato de que as pessoas ficam na expectativa da resposta imediata de seus
amigos. Segundo ela, trata-se de um contrato social tecnológico que exige interação on-line permanente,
realidade que impacta diretamente nas conversações presenciais, tornando-as fragmentadas, dispersas e
menos valorizadas, pois é com elas que se gastam menos tempo e atenção em detrimento das virtuais. Esse
tipo de comunicação, chamada pela autora de “always-on”, tem impactado diretamente na forma como os
sujeitos manejam a solidão e autorreflexão, próprias do silêncio. Turkle (2011) comenta que as pessoas já
não suportam mais os silêncios em uma conversação e nem na vida. Há uma compulsão em sempre estar
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conectado, rolando a timeline de uma rede social, navegando em um site da internet, mesmo que nada
efetivamente esteja sendo feito. Movimento repetitivo e ocioso que afugenta a sensação de inatividade, de
solidão e evita o horror de mergulhar no “cibervazio” (LE BRETON, 2017, p. 16) ao se desconectar, uma
vez que “desconectar-se é, para muitos, uma morte simbólica, uma impossibilidade de pensar a continuidade de sua presença no mundo” (LE BRETON, 2017, p. 19).
Ao defender a solidão em tempos altamente conectados, Turkle (2011) provoca uma reflexão sobre
a artificialidade dos relacionamentos on-line e a forma simplificada de apresentação de si, em conformidade com as exigências dos serviços de redes sociais na internet. Comportamento estratégico focado em
si que culmina, muitas vezes, no não reconhecimento do outro enquanto sujeito, mas como objeto a ser
usado. Apropriação autocentrada dos sites de redes sociais que encontra seu apogeu na obrigação de se
mostrar.

O Facebook é uma empresa de exaltação de si, uma autopropaganda, uma epopeia na qual prendemos com alfinetes os atos mais ínfimos para repeti-los infinitamente. Tudo é essencial na história
que repetimos para nós mesmos e para os outros, como um autoelogio permanente na convicção de
sua unicidade e de seu valor eminente. As redes sociais têm seu ponto de efervescência na obrigação de se mostrar (LE BRETON, 2017, p. 17).

Para Deresiewicz (2009 apud PRIMO, 2016) a dinâmica do Facebook cria, na maioria das vezes,
uma percepção equivocada, uma ilusão de estar vivenciando efetivas relações de amizade, mas que, na
verdade, trata-se de um acúmulo de informação, moeda da era atual, que substitui a efetiva experiência.
Para ele, segundo Primo (2016, p. 61, grifo do autor),

(...) o Facebook oferece tão somente um simulacro de amizade. Conjuntos de imagens, pequenas
informações pessoais e listas de pessoas constituiriam apenas uma ilusão de grupo, de comunidade,
de proximidade emocional. Tudo teria sido reduzido à informação, que tomou o lugar da experiência. Da mesma forma que o espírito comunitário se perdeu, hoje ter-se-ia também apenas uma
“sensação de conexão”, e não um relacionamento real.

Encenação virtual caracterizada pela fantasia de autoengendramento, que acentua o autoprazer
ou que amortece o mal-estar de uma relação difícil com o mundo. Duplo caráter ou função de um jogo
vital que o sujeito contemporâneo convive simultânea e paradoxalmente, na medida em que tenta articular o que lhe é mais singular e o que o vincula aos outros nos laços sociais. Nesse sentido, os sites de
redes sociais podem ser “intensificadoras do Eu, caixas de ressonância para o sentimento de existir” (LE
BRETON, 2017, p. 18), tanto em seu sentido positivo quanto negativo. Eles podem ajudar o sujeito a se
articular consigo mesmo e com o outro ou afastá-lo completamente de si e da alteridade. Se, por um lado,
no Facebook há possibilidade de contatar “com amigos virtuais constituindo uma rede de amizade que
extrapola as relações duais, os pares de amigos normalmente encontrados quando se percorre a história da
amizade” (IONTA, 2010, p. 7), ampliando assim as possibilidades de vivência desse sentimento/relação
e, consequentemente, a de constituição subjetiva, por outro, a figura do amigo tornou-se mais pulverizada
e mercantilizada.
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Para o Facebook, é “amigo” toda e qualquer pessoa acrescentada em um perfil do site, mesmo que
as pessoas nunca tivessem se encontrado. A rigor, para essa empresa importa menos as interações
amistosas que sedia do que a exploração dos dados pessoais e grupais que coleta e comercializa
(PRIMO, 2016, p. 65, grifo do autor).

São estas duas facetas da amizade - de possibilidade de criação a partir do outro e/ou de alienação
no e com o outro - que o Facebook revela muito bem em sua dinâmica com um plus: a voracidade do mercado que permeia e conduz todo o seu funcionamento.
Primo (2014), ao fazer uma análise crítica do modo de funcionamento do Facebook, afirma que
cada vez que alguém acessa o site da empresa atualiza o capitalismo contemporâneo. Mais do que um espaço virtual de encontros amistosos, esse serviço é um dos negócios digitais mais lucrativos da atualidade,
que se vale do rastreamento e mercantilização do conteúdo gerado pelo consumidor como fonte de lucro.
Ele transforma a produção espontânea de seus clientes em dados e padrões de consumo, modificando laços
relacionais e interações em produtos. Utiliza espaços colaborativos on-line cuja participação de todos é
incentivada, arquitetada e, no limite, controlada e usada para fins comerciais. Os clientes passam a ser e
gerar o produto que eles próprios consumirão, processo que Primo (2014, p. 126) chama de “industrialização da amizade”:

Trata-se de um conjunto de estratégias de racionalização de afetos, de interações linguageiras e da
explicitação de endossos (curtidas e compartilhamentos), cujo tratamento estatístico e geração de
padrões de comportamentos de consumo podem ser comercializados para subsidiar futuras estratégias mercadológicas, como criação de campanhas promocionais, análise de tendências, planejamento de novos produtos segmentados etc.

O autor também destaca que não é a clara capacidade de inovação estética e tecnológica da empresa que lhe garante o lugar que hoje ocupa entre os sites de redes sociais. Seu alto valor de mercado
se justifica pelo volume e qualidade das informações que oferece. Informações que não são produzidas
pela empresa, mas pelos próprios usuários. Ademais, o valor do Facebook não está somente no conteúdo
gerado, mas, principalmente, na interconexão registrada entre seus usuários. É por meio da circulação de
informação em tais redes de relacionamento que a empresa pode gerar dados relacionais que têm grande
apelo comercial para anunciantes.

(...) o negócio do Facebook é baseado no modelo “conteúdo gerado pelo consumidor”. O que esta
empresa promete é levar as informações de cada cliente (os chamados “usuários”) para os membros de suas redes; e, em sentido inverso, trazer publicações de pessoas e empresas que importam
ao cliente (PRIMO, 2014, p. 117, grifos do autor).

Nesse trafegar de informações, o funcionamento do Facebook inverte completamente a lógica
massiva. Se o consumidor era o foco desta, agora é ele quem inicia o processo, pois é o próprio produtor
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e espectador. A polarização entre emissor e receptor perde completamente seu sentido na atualidade, bem
como a ideia de que a empresa é meramente um meio pelo qual as informações trafegam sem imprimir
nelas qualquer modificação ou significado, pois sobre o conteúdo angariado pela empresa age um filtro
invisível (PARISIER, 2012) arquitetado por códigos.

Os algoritmos do Facebook não apenas conduzem mensagens de um ponto a outro na rede. Em
virtude do histórico de interações de cada cliente (publicações, curtidas, compartilhamentos, tags
utilizadas etc.), o sistema seleciona que publicações julga serem relevantes e as ordena segundo
seus critérios. Além disso, o Facebook “empurra” diversas publicações pagas, que obedecem a um
critério comercial, ainda que a empresa insista em considerá-las relevantes, já que são selecionadas
em virtude das interações passadas. Isto é, a listagem de publicações mostradas sequencialmente
em cada timeline tem uma interferência significativa do sistema informático. Observa-se, portanto,
como o Facebook age como mediador, participando ativamente das associações (PRIMO, 2014, p.
118, grifo do autor).

A esse processo de interação mediada, Moura e Gomes (2016) nomearam de algoritmização dos
relacionamentos nos sites de redes sociais na medida em que os algoritmos atuam diretamente a partir de
rastros digitais deixados pelo usuário nas atividades realizadas na rede a fim de oferecer um conjunto de
sugestões sobre decisões na sociabilidade. Nesse processo de algoritmização das amizades, o EdgeRank,
algoritmo usado pelo Facebook, é o responsável por privilegiar determinados conteúdos que aparecerão
na timeline de cada usuário, de sugerir amizades, bem como de ranquear o nível de amizade mantida entre
cada um e até mesmo sugerir conteúdos e notícias que possam agradar. A conexão com pessoas provavelmente conhecidas acontece com base em “amigos em comuns, informações de trabalho e educação, redes
das quais se faz parte, contatos importados e outros fatores diferentes” (MOURA; GOMES, 2016, p. 4).
É nesse cenário movediço, mas potente que o sujeito contemporâneo constrói suas relações e
se constrói movido pelo desejo. Contexto que tanto pode apagá-lo e suas relações com sua lógica de
industrialização, monetização e algoritmização de interações, como pode ser utilizado para a criação de
saídas singulares e férteis em possibilidades construtivas de si e de uma rede de amizades. Conforme
aponta Soares (2018), atualmente, convivem dois discursos e, consequentemente, duas práticas de relações
amicais: uma pautada na veracidade que faz fronteira com a perfeição, herança das gerações anteriores, e
outra na novidade, que se esgarça na virtualidade, fruto desta era e de sua lógica. E esse novo funcionamento impinge às relações amicais um novo paradigma calcado no virtual, tanto no sentido usual do termo
para se referir a tudo aquilo que é mediado pela internet, quanto em seu sentido filosófico, o qual se refere
à força, potência, ou seja, àquilo que existe enquanto possibilidade, devir. É nesse cenário completamente
cambiante e em constante transformação que o sujeito pode se valer deste ambiente e de todos os seus
dispositivos para o seu assujeitamento e apagamento assim como para a construção de saídas singulares
e novas.
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Eixo Temático:
3.Saber e informação na cultura digital.

Resumo:

Há consenso sobre um novo ordenamento social, determinado, sobretudo, pelo uso das novas tecnologias
da comunicação e dos dispositivos virtuais que modificam os modos de subjetivação e, consequentemente,
as formas de sofrimento. O presente trabalho é resultado parcial de uma pesquisa que tem como objetivo
investigar a ascensão vertiginosa das imagens e o declínio da função das palavras na subjetividade contemporânea. Imagens, como unidade da dimensão imaginária especular, que nos olham, nos formam e nos
transformam, e palavras, como unidade da dimensão simbólica, que se reproduzem por repetição, sem
intenção, por vezes ausentes ou como discurso de ódio. Discutiremos sobre as transformações ocorridas
com os novos regimes de visibilidade e a operação constitutiva do eu que embasa a própria estrutura especular de toda subjetividade. A abordagem psicanalítica ampara-se na teoria de Freud e Lacan. A leitura do
texto freudiano nos orienta na medida em que insiste na importância dos “resíduos mnêmicos ópticos” e
no “caráter especial do pensar visual”, que, para muitas pessoas, “parece ser o método favorito” de pensar.
Nossa hipótese é de que a imagem de si, que possui uma instabilidade constitutiva, se manifesta no social,
promovida pela profusão de imagens ideais e seu fluxo acelerado. Essa instabilidade favorece os gozos do
binarismo, fabricados pelos objetos do mercado com suas falsas promessas de felicidade e pelo controle
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sócio-político, do qual o sujeito escapa através de seus vínculos, desejos, e de seus modos singulares de
operar a realidade, tecendo, no social, a vanguarda de cada época.

Palavras-chave: subjetividade; imagens; palavras; binarismo; criatividade.

Onde está o Sujeito?

As tecnologias digitais, que viabilizam as práticas cotidianas, do ver o do ser visto, tornaram
possível uma ampla e veloz circulação de imagens que reforçam seu efeito pelo excesso, pela repetição
e onipresença no mundo. Redefinindo o regime de visualidade na contemporaneidade, revelando uma
inédita capacidade de modular comportamentos, de criar novas demandas de consumo e promover uma
capilarização do conhecimento que ocorre numa velocidade exponencial, a inserção das novas tecnologias
na vida cotidiana exige estudos e pesquisas em todos os campos do saber.
Desta forma, nos mais variados campos há consenso sobre um novo ordenamento social, determinado, sobretudo, pelo uso dessas tecnologias da comunicação e dos dispositivos virtuais que modificam os
modos de subjetivação e, consequentemente, as formas de sofrimento que, por sua vez, acontecem a partir
das relações cotidianas, mediadas pela linguagem. As tecnologias digitais promovem uma extensão dos
sentidos com formas inéditas de perceber e de se mostrar, diluindo a separação entre público e privado,
alterando a relação com o tempo e com o espaço e transformando rapidamente o cenário que habitamos.
Podemos escutar com frequência em diálogos de rua, que o “tempo agora passa muito depressa...”.
A tecnologia digital permite que um único objeto tenha múltiplas utilizações, e cada um carrega
consigo uma memória, um leque de divertimentos e um saber portáteis. Sincronizados, conectados, ligados, ou on-line, não importa, porta-se uma prótese que conecta o sujeito ao mundo, algo, que diminui a
distância e “re-media” a separação alterando a relação do sujeito com o espaço e com o tempo.
As tecnologias digitais surgem como instrumento para todo uso, soluções prontas para tudo, gerando um tráfego de opiniões intenso, uma transitoriedade de valores e formas de vida antes inimagináveis.
Esta transitoriedade manifesta-se no cotidiano e nas mais diversas produções culturais. O efêmero, o fugaz, a obsolescência de tudo marca a atualidade de forma indelével. Se a máquina a vapor foi um símbolo
moderno, diríamos que o descartável e a fotocópia representam bem o contexto atual.
Tanto, no se conectar, quanto no se desconectar trata-se, sobretudo, do automático. No ciberespaço é possível encontrar tudo, é um lugar onde tudo é possível, um exemplo é o cibercorpo inteiramente
digital, denominado de avatar e que permite ao sujeito constituir egos descartáveis que atuam em vidas
paralelas e que nos obriga a perguntar: Onde está o sujeito? Qual o seu paradeiro? Há uma suposição de
saber à máquina, ou uma certeza de encontro com o saber? Como podemos incluir o avatar na economia
psíquica? Diante de muitas questões sem respostas, focamos, inicialmente, na questão do fluxo acelerado
de imagens a que estamos submetidos na contemporaneidade, e também, no declínio da função da palavra.
Sobre as novas temporalidades as quais estamos submetidos, o sociólogo e cientista político alemão, Hartmut Rosa, alinhado à teoria crítica dos pensadores da Escola de Frankfurt, tais como Adorno e
Benjamin, pesquisa sobre o fenômeno denominado por ele de aceleração social. O autor de “Aceleração: a
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transformação das estruturas temporais na Modernidade (2019)” busca compreender as novas normatizações do tempo vivido, suas causas e efeitos. Para esse autor, as coordenadas que orientavam a sociedade,
tais como tempo e espaço cederam lugar à aceleração, que de forma massiva e crescente, de forma mais
aguda e também sentida mais facilmente seria decorrente principalmente da aceleração que a tecnologia
nos imprime, provocando efeitos de subjetivação gerada pela ressignificação do espaço/tempo na contemporaneidade, ou seja, o humano não acompanha a aceleração permitida pela tecnologia.
Expomos aqui uma escuta do tema da imagem que coaduna com o pensamento de vários teóricos
contemporâneos, unânimes em revelar que se produz, na atualidade, uma mudança generalizada em todos
os campos do conhecimento, na sociedade como um todo e consequentemente nas subjetividades. Recortamos do tema da imagem, as imagens ideais e seu fluxo acelerado através do ciberespaço em relação ao
ego como imagem, imagem de si, eu ideal que balizam os processos de constituição da subjetividade e que
vêm sofrendo rápidas e profundas transformações.

Palavras e Imagens

Tendo em vista a advertência de Lacan, que levamos em conta, de que deveria desistir de exercer a psicanálise aquele que “[...] não puder alcançar, em seu horizonte, a subjetividade de sua época.”
(LACAN, [1953] / (1998), p. 322)82, nossa pesquisa (PAZ, 2017) considera a “Ascensão das imagens e
o declínio da função das palavras na subjetividade contemporânea” _ título da nossa proposta de tese _
como fenômenos sociais em evidência que colocam questões importantes sobre o mal estar na civilização
atual, suas modalidades de adaptação e de sintomas. Sintoma como algo que insiste, como manifestação
do inconsciente, que mediante sua via de ficção singular tomamos como crítica social, via de resistência
da singularidade.
O resultado parcial de uma pesquisa que tem início com o interesse para com as imagens, estas
como unidade da dimensão imaginária especular, que nos olham, nos formam, e nos transformam, a partir
de sua vertiginosa proliferação e ascensão (excesso, sobejo); e palavras como unidade da dimensão simbólica, que se reproduzem por repetição, sem intenção, por vezes ausentes ou como discurso de ódio (debilidade, carência retórica). Esse recorte que contrapõe palavra e imagem é o modo como lemos os textos
iniciais de Lacan que, de acordo com Safatle (2007), são os primeiros passos do processo de construção
do pensamento lacaniano, que juntamente com suas reflexões clínicas, se transformaram em referência
maior para as estratégias de autocompreensão do presente. É nesta perspectiva, que acreditamos poder
traçar o caminho que contorna os possíveis efeitos que a peste visual e o declínio da função das palavras
engendram na vida subjetiva contemporânea.
Para prosseguir com nossa pesquisa, apoiamo-nos no conceito de “subjetividade” lacaniano separando-o do sujeito do desejo inconsciente, ou seja, a excentricidade do sujeito quanto ao eu, o ego que
Freud chamou de “sicofanta” para delimitar sua “[...] posição a meio-caminho entre o id e a realidade [...]”
(FREUD, [1923]/(1976), v. 19, p.73). Destacamos a sua capacidade plástica.
Compreender a dimensão psíquica articulada ao social, apreendendo as marcas da subjetividade
que aparecem na vida cotidiana através do exame de categorias e conceitos psicanalíticos constitui, portanto, o núcleo teórico-metodológico da tese que estamos desenvolvendo.
82

As datas colocadas entre colchetes indicam o ano de publicação original das obras consultadas.

337

Discutiremos na nossa tese sobre as transformações ocorridas com os novos “regimes de visualidade” e a operação constitutiva do eu que embasa a própria estrutura especular de toda subjetividade entre
dois polos: o eu e o outro semelhante.
Tomamos como ponto de partida o conceito de narcisismo e o estádio do espelho, que de Freud à
Lacan remete à formação do eu, como imagem, bem como aos processos de identificação às imagens e palavras advindas do Outro. Perspectiva da assunção jubilatória da criança como momento lógico da unificação da fragmentação pulsional, que significa o investimento libidinal da imagem do sujeito, como objeto
privilegiado que promove e atualiza a constituição de uma imagem de si unificada, integral, organizada,
ora retratada de seu despedaçamento inconsciente que distingue um sujeito do outro promovendo identidades, revelando os poderes da imagem. Lacan [1936]/(1998) considera que “os problemas da imagem”, é de
altíssima importância para psicologia, na verdade, é “[...] decerto o mais importante da psicologia pela riqueza de seus dados concretos, o é também pela complexidade de sua função [...]”.( LACAN, 1936, p. 81).
Assinalamos, com Lacan [1949]/(1998), que o processo de identificação significa assumir uma
imagem, como acontece com o avatar nas redes sociais, e que o eu ideal, figura do narcisismo, totalitária/
totalizante, instância imaginária, para a qual se recorre em momentos de crise e desamparo, forma montagens narcísicas com o ideal do eu (instância simbólica) no funcionamento de massa.
Para Baudrillard (2011), a profusão de imagens, que mostra tudo numa velocidade dominante que
vai de encontro à ausência em favor da pura presença constante, mostra que não há mais nada a mostrar.
A peste visual elimina ausência, distância, separação. Como exemplo temos a ampla circulação das famosas selfies, com a nova forma do autorretrato temos um jogo de imagens que circula entre o público e o
privado, entre o tempo do acontecimento real e o tempo do acontecimento virtual, e temos também, uma
confusão da existência e de seu duplo. Continuando com Baudrillard, temos uma colisão dos polos.

Vídeo, tela interativa, multimídia, Internet, realidade virtual: a interatividade nos ameaça de toda
parte. Por tudo, mistura-se o que era separado; por tudo, a distância é abolida: entre os sexos, entre
os polos opostos, entre o palco e plateia, entre o real e o seu duplo. Essa confusão dos termos e essa
colisão dos polos fazem com que em mais nenhum lugar haja a possibilidade do juízo de valor:
nem em arte, nem em moral, nem em política. [...] Por toda parte onde opera essa promiscuidade,
essa colisão dos polos, há massificação (BAUDRILLARD, 2011, p. 129).

Por “regimes de visualidade”, compreendemos que a relação homem/imagem possui um caráter temporal, histórico, produzindo a cada época um novo sensorium, como preconiza Walter Benjamin
[1936]/ (1996) para falar do “empobrecimento da narrativa como redução da comunicabilidade da experiência”, especificamente para dizer de uma marca subjetiva de uma época e suas novas tecnologias.

No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se
transforma ao mesmo que seu modo de existência. O modo pelo qual se organiza a percepção
humana, o meio em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente. (BENJAMIN, 1936, p. 2-3).
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O declínio da função palavra ao qual nos referimos não diz respeito à vertente da palavra em sua dimensão imaginária fundada na rivalidade mortal, “[...] numa luta com a morte primeira e essencial, que se
produz a constituição do mundo como tal”. (LACAN, [1955-1956]/(1986), p.51). Debruçamo-nos sobre o
declínio da função da palavra como pacto, pois o que prolifera é a imagem de Narciso na superfície do lago
(ecrã); e a palavra, tal como a palavra que sai da boca de Eco, a “palavra vazia” (LACAN, [1953-1954]/
(1994). Tratamos do declínio da palavra como função de paz, que operam identificações que permitem superar a rivalidade imaginária. “[...] A palavra é sempre pacto, acordo, há um entendimento, chega-se a um
acordo _ isto é para você, isto é para mim, isto é isto, isto é aquilo”. (LACAN, [1955-1956]/(1985), p. 51).

O Ego e a Massa

Num primeiro momento, a leitura do texto freudiano nos orientou, neste sentido da importância
dos estudos e pesquisas sobre os efeitos da superabundância das imagens na vida subjetiva, na medida em
que sinaliza que não devemos nos esquecer da importância dos “resíduos mnêmicos ópticos” e do “caráter
especial do pensar visual”, que para muitas pessoas “parece ser o método favorito”, diz ele em o Ego e o
Id, (1923) sobre o pensar visual:

Aprendemos que o que nele se torna consciente é, via de regra, apenas o tema geral concreto do
pensamento, e que as revelações entre os diversos elementos desse tema geral, que é o que caracteriza especialmente os pensamentos, não podem receber expressão visual. Pensar em figuras, portanto, é apenas uma forma muito incompleta de tornar-se consciente. De certa maneira, também,
ela se situa mais perto dos processos inconscientes do que o pensar em palavras, sendo inquestionavelmente mais antiga que o último, tanto ontogenética quanto filogeneticamente. (FREUD,
1923, v. 19, p. 34/35).

Notemos que o que Freud nos revela contradiz o senso comum que anuncia que uma imagem vale
mais que mil palavras, pois, no que se refere ao pensamento, as imagens, diferentemente, das palavras,
produzem um pensamento raso, que apenas reproduz o tema geral e não alcança uma crítica. Aqui, faremos uma ressalva para imagens das obras de arte, sobretudo as que subvertem a representação linear
simbólica e operam a divisão frente às imagens totalizantes.
A subjetividade no sentido estabelecido por Lacan, a partir do Estádio de espelho (1949), o imaginário que opera na dimensão das imagens e fundamentalmente da imagem corporal, narcísica, está
dotada de uma completude, de uma totalidade, ela tende a se reeditar e se ligar, a formar grupos e a fazer
massa. Em “Psicologia de grupo e análise do ego”, Freud [1921]/(1976) discorre sobre os mecanismos da
formação das massas, sua submissão cega a um líder e a intolerância ao diferente, tendo em vista de que
a sugestionabilidade “[...] é na realidade um fenômeno irredutível e primitivo, um fato fundamental na
vida mental do homem.” (FREUD, 1921, v.18, p. 114) E mais uma vez, Freud, irá sublinhar a questão do
“pensar por imagens” em referência a subjetividade das massas:
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Um grupo é extremamente crédulo e aberto à influência; não possui faculdade crítica e o improvável não existe para ele. Pensa por imagens, que se chamam umas às outras por associação (tal
como surgem nos indivíduos em estados de imaginação livre), e cuja concordância com a realidade
jamais é conferida por qualquer órgão razoável. Os sentimentos de um grupo são sempre muito
simples e muito exagerados, de maneira que não conhece a dúvida nem a incerteza. (FREUD,
1921, v. 18, p. 101).

Palavras Por Dizer

Com relação às palavras, Freud (1923) nos diz que: “em essência uma palavra é, em última análise, o resíduo mnêmico de uma palavra que foi ouvida.” (FREUD, 1923, v. 19, p. p.34). Atentamos para
o fato de que o tempo da fala, que tem por unidade a palavra, e o tempo da percepção visual, são tempos
diferentes. A percepção visual diz respeito ao instantâneo. A palavra suspende o pensamento, porque a
cada palavra que é acrescentada ela muda tudo o que foi dito. A palavra envia sempre a outras, as palavras
carregam sempre as relações que elas mantêm com as outras. Enfim, a incompletude e a equivocidade faz
com que a palavra opere na direção de uma singularidade.

Freud escreve que o eu é feito da sucessão de suas identificações com os objetos amados que lhe
permitiram tomar a sua forma. O eu é um objeto feito como uma cebola poder-se-ia descascá-lo,
e se encontrariam as identificações sucessivas que o constituíram. (LACAN, 1953-1954, p. 199).

O ciberespaço é um espaço privilegiado onde o ego como imagem encontra objetos com quais se
identifica imaginariamente, identificações frágeis, poderíamos dizer que copia e cola se fazendo sujeito
virtual. E quem é esse sujeito virtual? Segundo Lacan ele é reflexo de um olho mítico.

[...] sujeito virtual, reflexo do olho mítico, outro que somos, está lá aonde vimos inicialmente nosso
ego – fora de nós, na forma humana. Essa forma está fora de nós, não enquanto feita para captar
um comportamento sexual, mas enquanto ligada à impotência primitiva do ser humano. O ser
humano não vê sua forma realizada, total, a miragem de si mesmo, a não ser fora de si. (LACAN,
1953-1954, p.164).

Lacan demonstra a difícil acomodação do imaginário do homem através do estádio do espelho,
não como fase, mas como estádio no sentido de construção de um espaço onde se joga com o outro, com
a imagem de si, no corpo a corpo de uma rivalidade em que se vence ou se é vencido, como um momento
lógico que atravessa toda a arena da vida, mas não produz uma identidade fixa. Como nos indica Lacan, se
a busca de uma identidade fixa é uma experiência universal do animal humano na tentativa de afastar “seus
escombros”, corpo despedaçado, imagens fragmentadas do desamparo estrutural, no singular o sujeito se
enrosca na busca de si e se expressa nas mensagens dos sonhos, nos mecanismos de seus sintomas, na
criatividade de seu humor e em tudo que inventamos para viver a experiência da vida.
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Correlativamente, a formação do [eu] simboliza-se oniricamente por um campo fortificado, ou
mesmo um estádio, que distribui da arena interna até sua muralha, até seu cinturão de escombros e
pântanos, dois campos de luta opostos em que o sujeito se enrosca na busca do altivo e longínquo
castelo interior, cuja forma (às vezes justaposta no mesmo cenário) simboliza o isso de maneira
surpreendente. E, do mesmo modo, desta vez no plano mental, vemos realizadas essas estruturas
de obra fortificada cuja metáfora surge espontaneamente, como que saída dos próprios sintomas do
sujeito, para designar os mecanismos de inversão, isolamento, reduplicação, anulação e deslocamento da neurose obsessiva. (LACAN, 1949, p. 101).

O que vem regular esse imaginário é algo que o transcende, palavras por dizer, bem ditas palavras
que ligam, que dizem, palavras que foram ouvidas, como disse Freud. Mil palavras substituídas por uma
única imagem?
A filósofa francesa, Marie-José Mondzain, que tem como um dos pontos chaves do seu pensamento o problema contemporâneo da imagem, encontra uma perspectiva privilegiada para questionar a matéria de nosso trabalho apontando uma mentalidade tecnológica típica de nossa época, que resgatamos do
ensaio intitulado “Sideração” publicado em 2016. Diz a autora: “seria necessário aceitar que a técnica do
zapping se tornou também zapping mental, e que a renovação contínua dos objetos não dá a menor chance
ao ritmo da atenção e da palavra.” (MONDZAIN, 2016, p. 1).
No que diz respeito ao registro simbólico, os significantes se colocam naturalmente em pares de
oposição. Dentro do arsenal simbólico, feito de pares de oposição, impõe-se o binarismo no campo da
linguagem e, consequentemente, a bipolarização tão presente nas redes sociais.
Nossa hipótese é de que a imagem de si, que possui uma instabilidade constitutiva, se manifesta
no social, promovida pela profusão de imagens ideais e seu fluxo acelerado. Essa instabilidade favorece
os gozos do binarismo, fabricados pelos objetos do mercado com suas falsas promessas de felicidade e
pelo controle político social, do qual o sujeito escapa através de seus vínculos, desejos e de seus modos
singulares de operar a realidade, tecendo, no social, a vanguarda de cada época. Uma narrativa se realiza
através e enlaçada a uma escuta e se há declínio da função da palavra, há também um empobrecimento da
escuta e isto nos atinge diretamente em nosso trabalho cotidiano como praticantes da psicanálise. Como
escutar o sujeito do desejo inconsciente, na contemporaneidade?
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Resumo:

O presente trabalho é originado de um projeto de pesquisa intitulado “Tecnologia e Subjetividade: o processo identitário e o uso do Instagram”. A pesquisa encontrava-se em andamento no período do Simpósio, os resultados e a discussão embasada no referencial teórico foram apresentados em um Seminário à
disciplina Estágio III do curso de graduação em Psicologia da PUC Minas Coração Eucarístico. Busca-se
descrever os aspectos relacionados à vivência do meio virtual através das redes sociais, frente a influência
destas na construção da identidade dos indivíduos que as utilizam. Assim, parte-se da premissa de que a
identidade se estrutura através da interação do sujeito com o meio social no qual está inserido, em uma
construção multi-direcional de caráter dinâmico. Compreendendo que os avanços tecnológicos oferecem
diferentes alternativas para o contato entre pessoas e a crescente presença das redes sociais no virtual,
como uma extensão da vida concreta, entende-se que os indivíduos são influenciados por esta nova forma
de interação e, assim, as subjetividades acabam por se pautar também nos âmbitos do ciberespaço e da
cibercultura para a estruturação dos laços sociais, principalmente entre jovens adultos. A metodologia é
baseada na coleta de dados a partir de um questionário, bem como na realização de uma entrevista semiestruturada com usuários ativos do Instagram e análise de seus respectivos perfis, sob critérios pré-estabelecidos. Pretende-se, portanto, descrever como esses usuários desenvolvem suas relações na instância do
virtual e como essas relações influenciam na construção identitária dos indivíduos.

Palavras-chave: Tecnologia; identidade; Instagram; virtual; subjetividade.
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A influência das redes sociais na construção da identidade pessoal.

O virtual nunca se fez tão presente quanto o é atualmente na vida de grande parte das pessoas. O
desenvolvimento de tecnologias, o deslocamento e a extensão de diversas mídias e serviços para a internet, bem como a facilidade de acesso que estruturam as redes de computadores e celulares à internet levam
a uma grande disponibilidade de dados, conteúdos e informações. Assim, acredita-se ser cada vez menos
possível a escolha de não construir uma vida concreta sem estendê-la, em certos aspectos, ao virtual.
Além disso, a forma como as relações humanas se dão podem estar sofrendo inevitáveis transformações
por conta desse fato, bem como a subjetividade e os processos identitários dos indivíduos, se definindo
também por essa presença no virtual.
No que diz respeito à utilização das redes sociais, como o Facebook e o Instagram, que têm como
uma das características essenciais para o seu funcionamento o compartilhamento de informações como
textos, fotos e vídeos, e um incentivo à exposição da vida das pessoas e sua subjetividade, tal representação pode não mostrar fielmente a realidade dos membros dessas redes. Julga-se importante explorar a
relação virtual-concreto a fim de promover um maior entendimento acerca do tema, acreditando na possibilidade de vivência do virtual de maneira saudável, pois entende-se a importância das novas tecnologias
e suas facilidades de comunicação formal ou informal, bem como o desenvolvimento de projetos de vida
e serviços. Assim, entendendo a grande influência da internet, muitas vezes colocando o virtual como
uma extensão do real, o presente estudo busca descrever como se dá o processo identitário dos indivíduos
através da vivência das relações sociais no virtual, especificamente na rede social Instagram, bem como
identificar interferências pela experiência online na apresentação de si, tanto no espaço virtual como no
concreto.
A hipótese se refere ao fato de que o uso do Instagram, pela consequente sobreposição dos âmbitos
virtual e concreto de vida, característica dos tempos atuais, tem trazido reflexos relacionados à exposição
de realidades cada vez mais manipuladas pelos donos de perfis das redes sociais, o que leva à divergência
entre as identidades na realidade concreta e virtual. Sendo assim, seria possível observar um aumento na
possibilidade de uma vida virtual cada vez mais ilusória, que ignora alguns aspectos de realidade advindos
do âmbito concreto e são de extrema importância para sustentar uma identidade que se adeque à realidade
de maneira saudável.
Em termos etimológicos, a palavra virtual vem do latim virtus, possuindo o sentido de potência ou
força, sendo Aristóteles o filósofo que lançou bases para a compreensão e uso da palavra pela filosofia escolástica. Lévy (1996) entende como virtual o que existe em potência de se atualizar. A atualização seria,
portanto, uma resposta ao devir. Paradoxalmente, a virtualização se coloca como o “movimento inverso
da atualização” (LÉVY, 1996, p. 16), consistindo na mudança do que é atual em direção ao virtual, para
que torne a se atualizar e dar continuidade ao caráter dinâmico da virtualidade. É, portanto, uma diferente
forma que se constitui também como realidade.
A internet e a rede mundial de computadores sempre foram utilizadas como facilitadoras de interação social, porém, com o advento da web 2.0, o componente social de utilização da internet foi modificado (OBAR & WILDMAN, 2015), referindo-se ao fato de que todos os usuários podem contribuir
para a criação do conteúdo e modificá-lo constantemente (KAPLAN & HAENLEIN, 2010). Nas redes
sociais digitais os atores moldam sua identidade em busca de determinado capital social, isto é, “recursos
individuais que os atores acumulam em sua rede de relações e que permanecem disponível nas mesmas”
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(BORDIEU, 1983 apud VIEIRA E SANTOS, 2016, p. 119) e, com o aparecimento de novas mídias móveis como tablets e smartphones, a interação desses atores se expandiu e redesenhou a paisagem urbana.
(LEMOS, 2005 apud VIEIRA E SANTOS, 2016).
Já em relação ao processo identitário, Cuche (1999) aponta a dificuldade existente para a definição
da identidade, na medida em que ela se apresenta de forma dinâmica e multidimensional, enfatizando,
portanto, seu caráter complexo, mas também flexível. Para o autor, a identidade é relativa ao contexto e
observa-se o conceito de “estratégia de identidade” (CUCHE, 1999, p. 196), se referindo à identidade
como um veículo para atingir objetivos nas relações sociais. Ele coloca, desta forma, o sujeito como ator
social, capaz de utilizar recursos próprios, o que lhe dá a possibilidade de agir no contexto em que está
inserido. Ainda assim, o autor salienta que os indivíduos não são completamente livres nas suas definições identitárias, na medida em que estas estão inseridas em uma determinada situação, em relação com
as identidades dos outros. Baró (1989 apud GONZÁLEZ-REY, 2005, p. 201) afirma que a identidade
pessoal é “produto da sociedade e produto da ação do próprio indivíduo. [...] se forma na confluência de
uma série de forças sociais que operam sobre o indivíduo e diante das quais o indivíduo atua e se faz a si
mesmo”. Considerando que a vida virtual é uma extensão da vida concreta, a necessidade de criação de
uma identidade também se apresenta nas redes sociais. A construção da identidade no ciberespaço se dá
por meio da relação do aspecto interno e externo do sujeito, ou seja, como ele se apresenta para o mundo
e a representação que os outros criam dele (MATTUCK & MEUCCI, 2005).
Essa narrativa de si mesmo, baseada na espetacularização da intimidade na web, é caracterizada
pelo compartilhamento de fatos cotidianos sem uma maior reflexão e de caráter efêmero (GERMANO
& NOGUEIRA, 2017). Segundo Germano e Nogueira (2017 p. 56), “o que importa nas redes sociais é a
instantaneidade, a capacidade de relatar e compartilhar tudo em tempo real”. Essa comunicação em rede
proporciona trocas sociais nas quais a subjetividade pode ser alterada a partir da formação de identidades
online que podem se atualizar e reformular a todo o tempo (GERMANO & NOGUEIRA, 2017). A representação de si mesmo gerada pelos conteúdos postados em redes sociais é cuidadosamente escolhida para
criar uma imagem idealizada, a partir de combinação e recombinação de diversos elementos, sempre em
busca de maior aprovação do público, formando dessa forma uma identidade virtual que está em fluxo
contínuo de mudança (CALDEIRA, 2016). Como os relatos de si são dirigidos aos olhares e à aprovação
dos outros, a construção de novas subjetividades baseia-se em modos performáticos, permitindo a emergência de novos “eus” como uma espécie de personagens de si mesmo (GERMANO & NOGUEIRA,
2017).
Para a definição da amostra, foi utilizado um questionário através da plataforma Google Forms,
contendo perguntas básicas sobre sexo, idade, escolaridade, ocupação, quais redes sociais utiliza, qual a
frequência de navegação e o ano que começou a utilizá-las, sendo divulgado nas redes sociais. A partir
dele, foram selecionadas pessoas interessadas em responder a uma entrevista semiestruturada, que se encontravam ativas na rede social Instagram nos últimos 12 meses até a data de seleção dos entrevistados, a
fim de obter material para posterior análise. A amostra da pesquisa são homens e mulheres na faixa etária
de 20-29, 30-39 e 40-49 anos, sendo dois homens e duas mulheres para cada faixa etária, totalizando 12
pessoas. Através da entrevista semiestruturada, buscou-se entender e interpretar a visão de mundo dos
sujeitos em sua vivência na presença do virtual e em suas atividades nas comunidades virtuais. Já para
a análise das fotos do Instagram, os critérios foram baseados nos trabalhos de Caldeira (2016) e Musse
(2016), com algumas adequações para melhor atender aos objetivos das pesquisadoras. Os aspectos analisados em cada imagem são: o que foi representado, como foi tirada a foto, itens textuais, atividade representada, ambiente e interação com outros usuários, conforme categorizados na Tabela 1, que se encontra
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no apêndice deste trabalho.
Na entrevista feita com os usuários do Instagram, uma característica marcante nas descrições de
seus perfis foi o caráter dinâmico, no que se refere ao compartilhamento de diferentes assuntos. Quanto
aos tipos de postagens, ou seja, aquilo que é representado nos perfis dos entrevistados, houve um grande
número de postagens relacionadas ao registro de uma ocasião especial (34,5%), bem como fotos de exibicionismo (17,3%) e lazer (15,4%), junto de amigos e família (13,5%), as quais se encontram também nas
fotos que representam ocasiões especiais.
Cerca de 35% dos entrevistados afirmaram que o perfil na rede social Instagram reflete a si próprio.
Neste aspecto, é importante destacar ainda que os usuários não acreditam que o perfil reflita totalmente o
que eles são fora da rede, mas que aquilo que compartilham está de acordo com seus interesses pessoais e
a sua personalidade.
Ao serem questionados sobre as motivações para criar um perfil, aproximadamente metade deles
relatou que criou o perfil seguindo uma tendência. Em relação às motivações que levaram à permanência
na rede social até o momento da pesquisa, a grande maioria se referiu a interação social como sendo o
principal fator, seguido de exposição pessoal e uso da rede como um instrumento de trabalho.
No que diz respeito ao interesse que os usuários entrevistados têm nas postagens de perfis que
seguem no Instagram, cerca de 12,5% procuram acompanhar a vida de pessoas próximas, o que confirma
o grande número de usuários que se interessam por perfis de conhecidos e amigos, para acompanhar o dia
a dia dessas pessoas. A mesma porcentagem dos entrevistados relatou que busca por fotos bonitas na sua
timeline.
Quando perguntados se tiram fotos com intenção de postar, metade afirmou que “nem sempre,
mas ocorre” e aproximadamente 33% dos entrevistados relatam que postam com a intenção de mostrarem a si mesmo, enquanto 20% afirmaram que postam fotos para guardar bons momentos e relembrá-los
posteriormente. Quase 60% dizem que acompanham o feedback dos seus posts, alguns afirmando que
acompanham todos os posts, outros acompanham de alguns temas específicos ou quando gostam mais da
foto, entre outras especificidades. Com relação às reações que os entrevistados demonstram nas postagens
alheias, foi percebido na amostra que é comum interagir nos posts mesmo que superficialmente, com 17%
afirmando que curtem fotos quando se identificam e/ou gostam, 11% dizem que comentam apenas em
postagens que gostam muito e não fazem comentário negativos, demonstrando um valor maior atrelado
ao recurso de comentários.
Em relação à finalidade do uso das redes sociais, 41% dos usuários afirmaram que a interação social é a principal, seguido de exibicionismo e considerando a rede social como uma forma de se entreter
no mundo virtual, o que está de acordo com o que foi relatado sobre as motivações para manter a conta
ativa. Por fim, na entrevista realizada, os usuários foram questionados também sobre o que pensavam das
diferenças existentes na interação no mundo que denominamos concreto, fora da rede social, e no mundo
virtual. Quanto a isso, apenas 6% relatou não ver diferenças.
Os usuários que perceberam as características divergentes na interação que ocorre pessoalmente
e no mundo virtual afirmaram que a proximidade e a comunicação não é a mesma no mundo virtual, em
detrimento do que ocorre no concreto. Neste âmbito, os usuários entrevistados relataram maior espontaneidade na relação entre as pessoas. Além disso, 30% dos entrevistados percebem que há uma manipulação do que é postado na rede social e, em relação à maneira como as pessoas se posicionam, 12% dos
entrevistados afirmaram que as pessoas são mais “corajosas” através das redes sociais.

346

A análise comparada dos dados entre os entrevistados confirma algumas das colocações de Levy
(2000) acerca das características do virtual e do uso desse âmbito entre as pessoas. Entende-se que o ciberespaço se expande sem que haja um ponto central de origem, na medida em que os usuários da rede
social Instagram atualizam seus perfis de forma independente, aumentando o conteúdo (e desenvolvendo
a cibercultura) para todos os usuários que compartilham entre si aquilo que é postado.
A atualização do virtual se faz presente na maneira como os usuários criam suas identidades virtuais, ou seja, seus perfis nas redes sociais. Tais perfis se encontram constantemente em potência de se
atualizar, visto que não há um ponto final para se chegar através as postagens, mas seu objetivo é a atualização dos perfis. Sendo assim, a identidade dos indivíduos possui caráter processual, sempre se atualizando à medida em que os usuários da rede a alimentam, pela transposição do concreto para o meio virtual,
através da digitalização das vivências, através de fotos, vídeos e textos que são compartilhados.
Ainda que Levy (2000) aponte que os ambientes virtual e concreto são dois aspectos da existência,
percebe-se, através da análise dos perfis em comparação com as respectivas entrevistas, que tal transposição não ocorre de maneira fiel à realidade. A cultura e as relações humanas são atualizadas no ambiente
virtual de forma premeditada, tendo em vista os interesses dos usuários das redes, segundo relatos dos entrevistados que foram confirmados pela análise dos perfis. Tal fato confirma o que Castells (2003) descreveu no histórico do uso da Internet, sendo uma característica do ambiente virtual se atualizar a depender
dos interesses de quem utiliza seus recursos, característica esta que se mantém até os dias atuais.
A cibercultura da rede social Instagram é, portanto, construída através da manipulação por meio da
escolha do que será compartilhado, tendo um caráter performático (GERMANO & NOGUEIRA, 2017).
Quanto à isso, percebe-se que tal rede social é um ambiente de compartilhamento de situações consideradas agradáveis pelos usuários, em sua maioria, com postagens bastante ligadas a representações de
ocasiões especiais, momentos de lazer e compartilhamento de si e de pessoas próximas nesses momentos,
dando relevância à escolha de fotos que julgam ser bonitas, se adequando assim à cultura do ambiente
virtual em questão. Ainda assim, eles relatam ter consciência desse aspecto manipulado da rede social,
como é possível perceber nos trechos a seguir:

Claro que minha vida não gira em torno das coisas que eu posto, eu tenho meus problemas, eu
tenho minhas angústias, assim como todo ser humano, eu tenho isso, mas eu não posto foto chorando, lamentando a vida. DAVI, 35 anos.

Às vezes virtualmente as pessoas escondem atrás de uma identidade virtual né, que não existe na
vida real. E às vezes até na vida real ela se esconde atrás de uma máscara assim. Mas eu acho que
é muito diferente, é bem diferente, porque a rede social, ela permite que você seja aquilo que você
quer mostrar pras pessoas que você é. A interação real não permite isso, ela só permite você ser
quem você é, porque você é colocado à prova toda hora. Mas quando você manipula o que você
mostra pras outras pessoas e o que você não mostra, que às vezes ao vivo é muito difícil de fazer
por isso não acontece, você meio que mostra uma outra pessoa pras outras pessoas. Você cria uma
pessoa. CRISTIANO, 21 anos.
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Apesar do reconhecimento de que há uma manipulação da realidade ao transpô-la para o virtual,
no geral os usuários entrevistados enxergam seus perfis como uma representação de si, como é possível
perceber no relato a seguir, quando foi perguntado ao entrevistado se o perfil diz sobre algo sobre ele.

Ah, eu acho que sim, na real. Ele diz que Cristiano é uma pessoa que gosta de viajar, gosta de estar
com os amigos, gosta de comer um bom prato de comida. Eu tô real falando sério. Que mostra
meus hobbies e as coisas que eu gosto de fazer. Enfim, acho que diz sim. Às vezes uma pessoa que
não me conhece e vê meu Instagram, ela sabe algumas coisas que eu gosto, que eu tenho afeição,
tipo assim. CRISTIANO, 21 anos.

As escolhas dos usuários em relação às atualizações de seus perfis podem ser consideradas estratégias de identidade, como denominou Cuche (1999). No caso das postagens no Instagram, tendo em vista
o paradoxo de que o perfil representa o usuário, ainda que haja uma consciência de manipulação dessa
representação, pode-se compreender que os usuários entrevistados constroem seus perfis de acordo com a
proposta da rede, utilizando-os para atingir objetivos nas relações sociais.
É importante salientar que, para os entrevistados do presente estudo, a principal finalidade do
uso do Instagram é a interação social, ainda que os usuários percebam que as interações sociais que
ocorrem no ambiente virtual se diferenciam daquelas “face a face”. Desta forma pode-se perceber que a
utilização da plataforma está muito associada à possibilidade deste tipo de interação. Isto pode ser notado
em pelo menos 5 momentos distintos da entrevista: nas motivações para se manter a conta ativa na rede
social; naquilo que os entrevistados acreditam ser a finalidade das redes sociais; no acompanhamento dos
feedbacks, bem como nas reações que eles apresentam e, por fim, quando admitem que suas intenções ao
postar as fotos podem ser, dentre outras, afetar ao outro. Além disso, a análise das fotos postadas nos perfis
mostram uma grande porcentagem de interação, inexistindo fotos sem reações alheias. A cultura criada
pelos usuários da rede social, ao longo do seu crescimento no ciberespaço, definiria, assim, a maneira como
as relações sociais podem ocorrer entre os usuários. Destaca-se, com isso, o fato de que a representação de
si não se limita ao sujeito como um ator social, como aponta Cuche (1999) e Levy (2000), mas também é
influenciada pela relação entre os indivíduos na cibercultura em questão. É importante ressaltar também
que o processo identitário que ocorre no contexto da rede social Instagram está limitada às possibilidades
que as ferramentas do aplicativo oferecem.
Sendo assim, as atualizações de perfil constituem uma autobiografia selecionada da pessoa, na
medida em que são representados momentos de sua vida, muitas vezes relacionados às vivências ao longo
da passagem do tempo, mesmo que não demonstrem todos os aspectos da vida de uma pessoa. É possível
observar tal aspecto do uso da rede social no trecho a seguir.

Porque eu acho que quando você publica alguma coisa, você quer mostrar o que é legal, ninguém
quer publicar, com raras exceções, que tá sei lá muito triste, que tá sofrendo, que tá endividado.
E eu nem acho que seja porque a pessoa quer mostrar outra coisa, porque se a gente for assimilar
quando tiravam fotos... Lá em casa eu tenho álbum de fotos de quando eu era criança, ninguém tirava fotos chorando. Então todo mundo tirava fotos dos melhores momentos [...] Então acho que as
pessoas só postam que estão felizes porque é o que faziam, se você for tirar uma foto. “Ah eu quero
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me matar”, vou tirar uma foto. Não vai fazer isso, ninguém faz isso. ANA CRISTINA, 24 anos.

Através da análise dos dados, entende-se que a hipótese foi confirmada em partes. Confirma-se
principalmente o fato de que os perfis na rede social Instagram são construídos de forma manipulada,
não estando totalmente condizentes com a realidade dos usuários, na medida em que estes evitam o
compartilhamento de situações desagradáveis de suas vidas. Entende-se através das entrevistas e das
análises de perfil que a constituição de uma identidade no ambiente virtual se dá de maneira diferente das
vivências concretas, se apresentando a partir de características mais selecionadas pelos próprios usuários.
Supõe-se que isso se dá pelo uso da rede social como um instrumento, no qual os usuários podem atualizar
seus próprios perfis a depender dos seus interesses e estando comumente de acordo com a cultura vigente
da rede social em questão.
Neste sentido, considera-se importante aprofundar o entendimento da representação de si, tanto
no concreto quanto no virtual, no que diz respeito àquilo que as pessoas expõe com mais frequência e os
aspectos de suas vidas que a exposição é evitada. Em relação à isso, é importante levantar uma discussão
sobre o que define essa característica encontrada nos resultados do estudo, levando em conta como e em
que momentos os aspectos positivos e negativos comumente aparecem.
Os resultados apresentados e trabalhados na discussão demonstram que a identidade construída no
contexto virtual possui elementos do âmbito concreto, adaptados às características do ambiente virtual e
da cibercultura dos diferentes contextos possíveis, levando em conta também seus interesses e objetivos,
não sendo uma simples transposição da realidade concreta para a virtual. As diferenças existentes entre
o meio virtual e offline podem ser analisadas de forma mais aprofundada, entendendo os reflexos nas
relações pessoais. Considera-se relevante aprofundar os estudos através de novos recortes na amostra,
como a divisão por gênero e por faixas etárias dos entrevistados. Ainda, para analisar melhor o processo
identitário, percebe-se uma necessidade de uma metodologia de análise do perfil como um todo, que possa
abranger também as possíveis mudanças que ocorrem com a passagem do tempo.
Visto que a principal finalidade da rede social, apontada pelos entrevistados, é a interação social,
as pesquisadoras questionam se há relação entre tal característica e aquilo que é postado pelos usuários e
os assuntos de interesse, aqueles que mais chamam atenção nas postagens alheias. Ainda, considera-se necessária a realização de novos estudos para compreender as relações no âmbito concreto e virtual, levando
em conta os possíveis reflexos da cibercultura tanto do Instagram quanto de outras rede sociais.
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APÊNDICE A - Tabela 1: Critérios para análise das imagens
a própria pessoa sozinha

pessoas

o que foi representado

parte do corpo
objeto
paisagem
comida
bebida
texto
misto
selfie
espelho
como foi tirada a foto tirada por outra pessoa
tirada pela própria
pessoa
indefinido
itens textuais

sim
não
posando

postura corporal

atividade representada

Ambiente

espontâneo
não se aplica
trabalho
estudo
opinião
atividade física
religião
festa
viagem
lazer
exibicionismo
fechado
aberto
não é possível definir

interação com outros
sim
usuários
não

amigo(s)
Família
a própria pessoa junto a outra(s) pessoa(s) companheiro(a)
animal de estimação
Celebridade
amigo(s)
Família
companheiro(a)
outra(s) pessoa(s)
animal de estimação
Celebridade
da própria pessoa
de outra(s) pessoas
-

-

na própria foto
na legenda
afeto
formalidade
sensualidade
exibicionismo
-

-

likes
comentários
-

-
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(1) Criações no ambiente virtual e seus impactos sobre o saber; (2)
Invenção, singularidade e saber na virtualidade; (3) Expressões e intervenções artísticas e culturais: possibilidades e impactos na cultura
digital; (4) Transformações e permanências na arte na era das TICs;
e (5) Os sentidos das produções artísticas e culturais na virtualidade.
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FÓRUM A

O INSTAGRAM COMO INFLUENCIADOR TURÍSTICO: COMO MULHERES TÊM USADO O
APLICATIVO NA HORA DE VIAJAR

Alice Leroy Carvalhais
(Bacharel em Comunicação Social/UFMG)
leroyalice2@gmail.com

Eixo Temático:
4.Virtualidade e criação: construções e desconstruções.

Resumo:
O ato de se deslocar sempre foi inerente e natural ao ser humano. As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), porém, revolucionaram a maneira como viajamos e como compartilhamos
e produzimos informação. Entre elas destacamos o Instagram. A rede social que mais cresce no mundo83
abriga hoje o mercado crescente de influenciadores digitais de viagens e tem o público feminino como
maioria dos usuários (em 2018, 68%84 eram mulheres). As mulheres têm conquistado e habitado cada vez
mais espaços, virtuais e físicos, e exercido mais seu direito de viajar. Considerando isso, surge o questionamento: como as mulheres que viajam têm usado o Instagram na hora de viajar? Qual é o papel da rede
no mercado do turismo feminino? A presente pesquisa tem como objetivo entender como o aplicativo cria
e concretiza o desejo de consumo, bem como cria novas maneiras de compartilhamento e produção de
sentidos entre as mulheres. Esses fenômenos serão discutidos com base nos conceitos do paradigma das
mobilidades, cibercultura e participação.

Palavras-chave: mobilidades; turismo; feminismo; cibercultura.

Introdução

O ato de se mover é uma atividade tão antiga quanto o homem. Desde os primórdios a espécie se
locomove, transita, caminha, muda. Antes do surgimento da agricultura, entre dez e doze mil anos atrás,
o nomadismo era a única opção viável para a sobrevivência da espécie e esse estilo de vida, marcado por
migrações e locomoções, sempre fez parte da história humana. Por isso, é difícil determinar o ponto de
83
Instagram, 15 vezes mais interações que as outras redes sociais. Disponível em:  https://exame.abril.com.br/
negocios/dino/instagram-15-vezes-mais-interacoes-que-outras-redes-sociais/
84
Instagram Statistics. Disponível em: https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/
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partida do turismo.
Ao longo do tempo, a definição do que é turismo foi incansavelmente discutida e remodelada.
Conceituar turismo é conceituar

um fenômeno social, cultural e espacial, que surgiu a partir de uma prática humana, de homens
e mulheres que desejaram, movidos pelas mais diversas motivações, experienciar algo diferente
do que estavam acostumados a viver em seu cotidiano e em seus locais habituais de residência e
convívio social. (ARAÚJO & ISAYAMA, 2009, p. 147).

O termo também pode ser definido como o movimento de pessoas de uma certa origem até um destino para se engajar em atividades prazerosas (Swarbrooke & Horner, 2007). Já a Organização Mundial do
Turismo (OMT) entende o assunto como fenômeno cultural, social e econômico, que envolve o movimento de pessoas para países ou lugares fora de seu meio ambiente usual por motivos profissionais ou de lazer.
Viajar é atividade que gera status social e promove uma certa separação de classes - quem viaja,
como e para onde? Entender os aspectos que circundam o turismo é entender que o turismo não é acessível
a todos. O crescimento do turismo é entendido como uma forma de alargamento da democracia, já que foi
historicamente acessível apenas à uma elite do movimento e é indicativo de status social. O desenvolvimento de viagens por meio de trem, no século XIX, e por meio de carro e avião, no século XX, tiveram
papel na democratização do deslocamento. Mas viajar ainda é demonstrativo de status, principalmente
considerando uma hierarquia de lugares a serem visitados (viajar para Paris, por exemplo, traz mais status
do que viajar para alguma cidade próxima). (URRY, 2008).
Para exemplificar essa desigualdade, Bauman (1999) nomeia dois grupos: os turistas e os vagabundos . De um lado, temos um mundo globalizado onde, para o primeiro grupo, formado pelos turistas,
distâncias são facilmente transponíveis e fronteiras são cruzadas quando algo novo, ainda não visto e
desfrutado, os chama. O segundo grupo, porém, é o daqueles para quem o espaço real não acena amigavelmente, e sim se fecha, impedindo qualquer experiência positiva. Esses, os chamados vagabundos, apenas
assistem passivamente todas as transformações que os afetam, sendo obrigados a se mover para encontrar
um novo lugar que os dê abrigo, ou ficar, quando tudo o que gostariam de fazer era mover-se para outro
lugar. São, por exemplo, refugiados em busca de asilo, ou pessoas forçadas a emigrar.
1

Os vagabundos se movem porque acham o mundo a seu alcance (local) insuportavelmente inóspito. Os turistas viajam porque querem; os vagabundos porque não têm outra opção suportável. (...)
O que se aclama hoje como “globalização” gira em função dos sonhos e desejos dos turistas. Seu
efeito secundário — colateral mas inevitável — é a transformação de muitos outros em vagabundos. (BAUMAN, p.87, 1999)

O paradigma da mobilidade (URRY, 2007), defende que os processos de movimentos são compostos por cinco mobilidades interdependentes: o movimento corpóreo, o movimento de objetos (fluxos de
produção, venda e consumo), o imaginativo, o virtual e o comunicativo. John Urry reconhece que o turis-
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mo não é só sobre a viagem, mas também sobre provocar a movimentação de ideias, capitais e formas sociais. Isso só é possível graças ao crescimento incessante das tecnologias da informação e da comunicação
(TIC’s), possibilitando novas formas de viagens imaginativas, virtuais e comunicacionais, combinadas às
viagens físicas.
De acordo com a OMT, o mercado tem previsão de crescimento para até 4% em 2019. Em 2018, o
setor registrou o segundo melhor resultado dos últimos 10 anos (OMT, 2019). Com tamanha expansão, era
esperado que o mercado do turismo se desenvolvesse de modo a captar todo tipo de novos consumidores.
Na discussão apresentada aqui, o foco está nas mulheres como um público potencial para o turismo. A reflexão busca percebê-las como um grupo que possui poder de consumo e apresenta demandas específicas
em relação a viagens e turismo.

Novas perspectivas para o turismo

No Brasil, a partir da década de 1970, as mulheres começaram a ter maior participação no mercado
de trabalho, em razão das necessidades econômicas do país, êxodo rural, acesso à universidades e diminuição da taxa de fecundidade (BRUSCHINI, 1998). Com a inserção e ampliação do papel feminino no
mercado de trabalho, a independência financeira começou a ser possível para muitas. Em 2010, em cerca
de 37,3% dos domicílios brasileiros, o responsável financeiro era a mulher (IBGE, 2010).
De acordo com pesquisa do Data Popular, a massa de renda feminina no Brasil, entre 2003 e 2013,
cresceu 83%, saltando de 602 bilhões para um trilhão de reais por ano. (DATA POPULAR, 2013). É
possível perceber que, ao longo do século XX, as mulheres foram se tornando cada vez mais ativas economicamente e, portanto, estão incutindo seus gostos na forma de consumir. De acordo com Popcorn e
Marigold (2000), as mulheres têm um grande poder decisório, sendo responsáveis pela aquisição de 80%
das mercadorias de consumo. Esse dado começou a remodelar a lógica de mercado, que vem buscando
atingir esse novo público, grande e ao mesmo tempo tão segmentado.
Em Sondagem do Consumidor, divulgada pelo Ministério do Turismo em 2017, 17,8% das mulheres desejavam viajar sozinhas nos próximos 6 meses, principalmente em estilo solo travel ou single
travel (o primeiro se refere a grupos organizados de pessoas que não se conhecem e o segundo, pessoas
que viajam sozinhas independentes) (ANSARAH, 2009). O número é superior ao de homens com a mesma intenção (11,8%). Já o levantamento feito pelo Voopter2, site de busca de passagens aéreas, em 2018,
mostra que 68% das mulheres buscaram passagens no site, contra apenas 31,3% dos homens.
Esses dados são um indicativo de que, atualmente, muitas mulheres têm outras prioridades e estão
buscando ocupar espaços diversos além dos que historicamente lhes foram permitidos. Em um estudo realizado pela empresa Trafalgar3, 73% das entrevistadas explicaram que viajar as faz se sentir mais fortes e
poderosas e 69% dizem que se sentem inspiradas ao fazer as malas. Os motivos que elas encontram para
viajar são variados: fugir da rotina e se relacionar mais com a família e os companheiros foram os mais
citados, mas refletir, crescer e testar os próprios limites também motivam 49% das mulheres a arrumar as
malas. Esses dados colocam as viagens como possível ferramenta de emancipação feminina.
De acordo com Simone Fullagar (2002), “as mulheres têm sido posicionadas como objetos de troca
entre homens dentro de uma economia de desejo que valoriza a diferença sexual em formas culturalmente
específicas (esposa, mãe, filha, prostituta).” Assim, o lazer e as viagens oferecem espaço cultural através
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do qual scripts e narrativas de gênero podem ser reescritos. Segundo Fullagar, escrever e viajar oferecem
“a possibilidade de ruptura, de mudanças incertas que perturbam e destroem os discursos ocidentais que
moldam a subjetividade de gênero.” A autora nos faz enxergar as viagens como meio possível de mudança
da visão do feminino e como conquista de espaços antes inabitados por elas.

Midiatização do Self

De acordo com Lemos (2005), na década de 70, houve o estabelecimento dos personal computers
e, nas décadas subsequentes, a consolidação da internet, transformando o PC em um “computador coletivo”, conectado ao ciberespaço. No início do século XXI, assistimos ao desenvolvimento das tecnologias
móveis exemplificadas nas redes Wi-Fi, notebooks e celulares. A informação, que já transitava pela rede,
percorrendo distâncias até chegar aos usuários, que se localizam em pontos específicos, agora transita
com e entre os sujeitos. Isso porque ao mesmo em que os enreda, é constituída a partir do movimento dos
desses sujeitos.
Castells (2006) conceitua a disseminação de discursos privados via tecnologias digitais sob o termo Mass Self Communication. No caso, a capacidade que a mídia tem de pôr temas em evidência, promovendo sua discussão em camadas mais amplas da sociedade, foi, para o autor, percebida e apropriada pelo
cidadão que não possui vínculo profissional com esses meios.
Nesse contexto, despontam redes sociais com diferentes propósitos e buscando atrair públicos
distintos. Do já extinto Orkut ao Twitter, do Tumblr ao Facebook, a internet se transforma em lugar comunicativo e dialógico. Já é possível criar conteúdo próprio, compartilhar a geolocalização e manter na web
um espaço pessoal, mas não particular.
Dentre o vasto universo das redes sociais, atualmente, a mais promissora é, possivelmente, o Instagram. A rede social tem desbancado até mesmo o Facebook, antes campeão em popularidade4. Além disso,
estima-se que 68% da base total de utilizadores sejam mulheres (Omnicore Agency, 2017).
Toda essa popularidade fez crescer o número de influenciadores digitais. Antes impensável como
profissão, a atividade se transformou em meio de trabalho e hoje são em média 6 milhões de influenciadores no mundo e 313 mil deles estão no Brasil. (REDE SNACK, 2017).
Para Issaaf Karhawi (2017), “os influenciadores são aqueles que têm algum poder no processo
de decisão de compra de um sujeito; poder de colocar discussões em circulação; poder de influenciar em
decisões em relação ao estilo de vida, gostos e bens culturais daqueles que estão em sua rede.” Podemos
dividi-los por segmento, como moda, culinária, lifestyle, beleza, maternidade, esportes e, claro, os de
viagens. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Facebook, 67% dos usuários interessados em viajar
(identificados pela participação em hashtags relacionadas ao assunto) usam o Instagram para encontrar
inspiração para novas aventuras e 70% compartilha com seus seguidores seus planos6.
Nesse sentido, o Instagram funcionaria como media accounting, definido por Lee Humphreys
(2018) como práticas da mídia que permitem documentar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Essas
práticas envolveriam a criação, circulação e consumo de vestígios midiáticos que indicam nossa presença,
existência ou ação através da mídia. Não se tratam apenas de pegadas digitais como posts online e endereços de IP, mas principalmente do conhecimento que surge através do compartilhamento.

356

Esses vestígios são representações do eu, que são disponibilizadas para consumo. É através deste
consumo que é possível compreender-se e, por conseguinte, buscar a compreensão do outro. É o que Lee
Humphreys (2018) chama de Self Qualificado. Ao deixar marcas nas mídias, deixa-se também versões
estratégicas do self, que contêm uma certa subjetividade - afinal, são representações particulares e incompletas, imbuídas de parcialidade. A partir dessas versões, é possível se analisar e perceber aspectos de si
próprio que não seriam percebidos, ou seriam percebidos de maneira diferente.
As reflexões de Lee Humphreys (2018) sugerem que a mídia e, neste caso específico, o Instagram,
serve para uma finalidade muito comum e repetida ao longo da história do ser humano: a narração de vidas
e o compartilhamento com pessoas que nos cercam. Para além disso, o self qualificado indica que há uma
finalidade além da interação: a de conhecer a si mesmo a partir do que se disponibiliza para o mundo.
Para Gilles Lipovetsky (2007), vivenciamos na contemporaneidade o hiperconsumo que, em sua
perspectiva, pauta-se por uma lógica mais subjetiva e emocional.
Sob esse aspecto, o consumo carrega função identitária: ele responde por quem se é, que experiências busca-se viver e é cada vez mais personalizado de acordo com demandas específicas. Nessa perspectiva, os consumidores vivem em seu processo de aquisição, experiências afetivas, imaginárias e sensoriais,
buscando cada vez mais novas sensações e bem-estar. Nessa nova fase, o que se vende não é um produto,
e um estilo de vida.

“Das coisas, esperamos menos que nos classifiquem em relação aos outros e mais que nos permitam ser mais independentes e mais móveis, sentir sensações, viver experiências, melhorar nossa
qualidade de vida, conservar juventude e saúde”. (LIPOVETSKY, p. 42, 2007)

As fotos publicadas pelos influenciadores de viagens são um excelente exemplo de como o Instagram atua como dispositivo operador e reflexo da sociedade do hiperconsumo. Recheado de fotos inspiracionais, lindas paisagens e pessoas vivendo experiências inusitadas e invejáveis, o aplicativo cria nos
usuários a sensação de que aquele estilo de vida está a alguns cliques do indivíduo. Não há mais distâncias,
só há o desejo criado por imagens que reforçam a possibilidade de ter acesso, também, àquelas vivências.
Tal desejo é importante na medida em que se percebe que os seguidores, ou melhor, as seguidoras, tentarão
dar vazão ao anseio gerado pela rede social, saindo em busca experiências similares ou iguais.

As mulheres viajantes e o uso do Instagram

Com o objetivo de entender a relação das mulheres brasileiras com o uso do Instagram para viagens e turismo, foi elaborado um questionário com 21 perguntas, sendo 18 de múltipla escolha e 3 discursivas. O formulário “Instagram e Viagens” foi disponibilizado online no mês de agosto de 2018 e aberto
a receber respostas por 30 dias. A divulgação foi realizada em diversas redes sociais, como WhatsApp,
Twitter, Facebook (incluindo grupos de mulheres viajantes, como “Mulheres que viajam” e “Mochileiras”) e Instagram.
A fim de diversificar o perfil das respondentes, buscou-se divulgar o questionário para mulheres de
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diversos contextos sociais e culturais. Assim, foram obtidas respostas de diferentes faixas etárias, regiões
do Brasil e níveis de renda. Ao final, foram obtidas 343 respostas válidas - algumas perguntas do questionário tinham função eliminatória como, por exemplo, o uso do Instagram e o interesse em viagens. A
partir dessa filtragem, obteve-se o seguinte perfil de respondentes: mulheres brasileiras, residentes ou não
no país, com idade entre 18 e 55 anos, usuárias do Instagram e que têm interesse em viagens.
Desse perfil, o questionário apontou que as mulheres viajantes, que utilizam o Instagram com o
objetivo de planejar uma viagem, têm, em maioria, 18 a 30 anos e são de classe média a alta. Elas utilizam
a rede social para conhecer novos lugares, instigar o desejo de consumo e construir a narrativa da sua
viagem. 81% das mulheres do universo amostral dessa pesquisa postam sobre viagens no Instagram. Isso
inclui compartilhar suas próprias viagens e/ou dar dicas de viagem.
69,1% das respondentes afirmaram já ter viajado ou sentido vontade de viajar para lugares que
descobriram por meio do Instagram - fora do país, dentro do país, interior, capitais. Alguns dos destinos
mais citados foram: Tailândia, Jalapão, Maldivas, Grécia, Capitólio, Fernando de Noronha, Indonésia. O
dado reforça a importância da pesquisa, bem como sugere a força do Instagram ao criar desejo de consumo
e provocar determinados comportamentos. Os locais apresentados também são uma pista do conteúdo de
viagem mais popular na rede social, atualmente, e podem permitir futuras pesquisas a respeito de como o
Instagram tem impactado o turismo regionalmente.
Das mulheres que responderam o questionário, 61,8% viajam uma a duas vezes ao ano. Esse número é compreensível, pois pode corresponder à época de férias. O curioso é a porcentagem das mulheres
que não possuem o hábito de viajar, quando comparado à renda. 10,8% das que têm renda familiar entre 2
a 4 salários mínimos não viaja contra apenas 3,2% das que têm renda familiar entre 4 a 10 salários mínimos. Esse dado demonstra a importância da renda ao viajar e a elitização do turismo, ainda existente. Apesar disso, há outros elementos que podem interferir na frequência de viagens realizadas, como momento
de vida e existência ou não de filhos. Esses elementos, entretanto, não foram analisados nesta pesquisa.
Ao serem perguntadas sobre a partir de quais mídias elas gostam de ser informadas sobre viagens,
57% disse preferir ser informada sobre viagens no Instagram. O número vem logo atrás de sites especializados e blogs de turismo, o que aponta mudanças no consumo de informações sobre turismo. Tais dados
também indicam a confiabilidade do conteúdo produzido por influenciadores digitais, principalmente se
comparado com a porcentagem da preferência por sites especializados (42%).
Com a análise do questionário, percebeu-se que algumas questões ainda não tinham ficado suficientemente claras. A principal delas seria a finalidade do uso do Instagram pelas mulheres na hora de
viajar: elas confiam nos perfis de viagem? Utilizam os perfis para planejar ou apenas para se inspirar? A
partir disso, percebeu-se a necessidade de se realizar um grupo focal para esclarecer algumas dúvidas que
surgiram com as respostas do questionário e observar as interações resultantes do grupo.
Realizado com mulheres de 18 a 55 anos (mesma faixa etária das respondentes do questionário
on-line), o grupo focal mostrou que essas mulheres aprovam o Instagram (principalmente o Instagram Stories) por conseguirem, nele, ver dicas de insiders, acompanhar o dia a dia das viagens alheias e “ver com os
próprios olhos” detalhes que só conseguiriam perceber se estivessem fisicamente presentes. As legendas
enormes, com muitas dicas e reflexões, não foram aprovadas por elas. Entende-se que não se cumpre o
potencial comunicativo do Instagram, mais focado em fotografias e vídeos do que em textos.
Os tipos de perfis preferidos no Instagram são perfis que postam lugares diferentes do comum e
dão dicas de insider. Essa preferência também é observada pelas mulheres mais jovens. Elas gostam de
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textos objetivos - os textões não agradam, mas links para sites especializados e blogs atraem: é lá que elas
procurarão informações mais aprofundadas sobre as viagens que querem fazer. No Instagram, gostam de
dicas pontuais (o que fazer, onde ir) e como gastar pouco. Sobre a questão financeira, para as participantes,
na hora de planejar uma viagem, é fundamental que o perfil seguido tenha uma realidade financeira similar
à da seguidora. Sendo assim, ainda que outros perfis sejam seguidos para se “sonhar” com determinada
viagem, no momento do planejamento, é importante a proximidade de realidades para que o sonho se
concretize.

Considerações finais

Para muitas mulheres, viajar não é apenas lazer, mas uma maneira de se empoderar e de conquistar
espaços. Conforme observado, as mulheres se sentem poderosas e cada vez mais buscam viajar sozinhas,
como uma forma de se sentirem independentes e donas de si mesmas. Gostam de conhecer lugares fora
da rota turística tradicional, e acreditam que, por meio do Instagram, atingirão esse objetivo: elas buscam
seguir moradores locais e influenciadores que dão dicas de viagens.
Mas é importante observar que o Instagram ainda não é o bastante para suprir todas as demandas
das usuárias que desejam viajar. A rede social tem um importante papel no momento que antecede a viagem e principalmente na construção do desejo e da motivação para viajar. Ao levar as mulheres a querer
conhecer outros lugares, assume papel estratégico na tomada de decisão para a escolha dos próximos
destinos.
Mas, assim que o destino é definido, o aplicativo não é o suficiente para que toda a jornada turística
se realize. A partir do momento do planejamento, as mulheres abandonam a rede em busca de blogs, sites
especializados e grupos de Facebook que condensem as informações demandadas. O aplicativo é complementado com blogs de viagem, grupos no Facebook e sites especializados.
Parece, então, que o Instagram encontra seu lugar ao preencher uma lacuna que os blogs de viagem
sozinhos não podem oferecer (apesar de muitos blogs de viagem complementarem suas informações em
um Instagram): trazer informações mais cotidianas e frequentes, o que confere uma noção de proximidade
e, portanto, de possibilidade de se alcançar a experiência que está sendo retratada. Com o uso intenso do
Instagram Stories, a rede social estimula a construção do imaginário dessas mulheres a respeito do lugar
desejado. Pode-se dizer, por isso, que o aplicativo reforça a mobilidade imaginativa que, possivelmente,
culminará na mobilidade corpórea, estimulando o turismo.
Por fim, no que concerne às viagens realizadas por mulheres a segurança é um importante fator a
ser considerado. Compreende-se que esse assunto, apesar de muito falado, ainda é tabu, e faltam informações que ajudem as mulheres a se sentirem seguras para viajar sozinhas, principalmente em lugares
considerados incertos e perigosos.
Desta forma, vemos que as relações entre os estudos de mobilidade, o turismo e redes sociais
suscitam possibilidades interessantes e desafiadoras para os estudos de turismo e viagens justamente pelo
entrelaçamento que se observa entre o movimento físico e os fluxos informacionais. Na era da mobilidade,
o estado de conexão quase permanente em que se encontram os sujeitos faz com que os deslocamentos
informacionais e físicos coincidam, modificando a paisagem contemporânea.
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NOTAS
Tradução do termo “vagabonds” em sua versão original do livro “Globalization: The Human Consequences” (1998).
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Mulheres que viajam se sentem mais poderosas, revela pesquisa. Disponível em https://veja.abril.com.
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Eixo Temático:
4.Virtualidade e criação: construções e desconstruções.

Resumo:

A rede social Tumblr tem se apresentado como um espaço preferencial para a publicação de imagens de
autolesões de jovens. Tais publicações demonstram uma estética particular e textos cujo conteúdo versa
sobre depressão, idéias suicidas, solidão, sentimento de inadequação, entre outros. O presente trabalho
pretende discutir os aspectos estéticos destas publicações, articulando-os aos textos que as acompanham
tendo como chave de leitura as considerações psicanalíticas sobre o encontro adolescente com o real, seus
endereçamentos na cibercultura e argumentos da Comunicação a respeito do corpo e a mídia.

Palavras-chave: Cutting; Adolescência; Psicanálise; Comunicação; Redes Sociais.

Fundado em 2007 por David Karp, o Tumblr é uma rede social de “microblogging”, ou seja, constituída de conteúdos relativamente menores que de blogs tradicionais. Trata-se de uma plataforma multimidiática, por comportar diversos tipos de mídia como imagens, vídeos, gifs e textos. O nome da rede se
deu baseado na expressão “tumblelog”, que se refere a esse tipo de publicação curta e rápida em blogs.
Segundo um estudo realizado em 201185, dos 13,4 milhões de usuários do Tumblr à época, 49,3%
tinham menos de 25 anos (sendo 20,3% menores de idade). O mesmo estudo relata que, na Internet de
modo geral, essa faixa etária compunha apenas 33,5% dos usuários. Esse é um forte indicador do caráter
jovem do público no Tumblr. Devido a essa característica, em 2018 a plataforma vetou a postagem de
85
Disponível em http://blog.comscore.com/2011/08/tumblr_user_growth_accelerates.html. Último acesso em 28
de julho de 2019.
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qualquer conteúdo adulto, independentemente da idade do autor da publicação.
Criado por Pierre Levy (2013), o conceito de cibercultura aborda as formas de relação entre sociedade, cultura e novas tecnologias. Segundo Levy, é um “movimento geral de virtualização e da comunicação, afetando profundamente os dados elementares da vida social” (LEVY, apud VALENTE, 2013, p.10).
É, portanto, uma manifestação da vitalidade social contemporânea, composta por comunidades virtuais,
bem como inteligência coletiva. Nela, a conexão é sempre preferível ao isolamento.
No que se refere a essas comunidades virtuais, o Tumblr se tornou um espaço de criação de estética, dentre elas a que é apelidada “teen-girl aesthetics” (estética de menina adolescente) (ELER e DURBIN, 2013). Segundo as autoras, há nessa estética a abundância de corpos, como os das próprias meninas,
de outras, celebridades e até “nudes” da história da arte - mesclam-se artes visuais, autorretratos alterados
e escritas pessoais e vulneráveis. No ambiente intimista do Tumblr, “garotas adolescentes constroem e
performam suas estéticas individuais (...). A estética de menina adolescente no Tumblr é menos sobre
uma imagem individual que pode ser dissecada e elogiada e mais como (...) ‘articular um ponto de vista’’
(ELER e DURBIN, 2013).
Fig. 1: Imagens encontradas na plataforma86 que exemplificam a teen-girl aesthetics

Fonte: Tumblr

Para Gonzalez-Polledo (2016), as plataformas de redes sociais fornecem um ambiente ideal para a criação
de “mundos de dor”. Trata-se de um universo em que um usuário fornece suporte ao outro, possuindo conhecimento experimental sobre doenças e encontrando formas de superar tensões causadas por diferenças
em suas experiências. A autora ressalta, ainda, que o Tumblr se destaca entre as demais plataformas para
o compartilhamento da dor.
Mas de que forma a mídia “age” sobre esses corpos, gerando imagens que representam a autolesão, mas ainda dentro de uma estética? Para Bruno Leal (2006), a mídia tem um papel fundamental na
definição de padrões estéticos e responsabiliza o indivíduo pelo seu corpo e pela transformação deste em
consumo, sempre associado a estilo de vida. Por um lado, o corpo, “apresenta-se como materialidade simbólica, sendo codificado e organizado socialmente”; por outro, (...) sua presença nas imagens mediáticas
estabelece formas peculiares de produção de sentido e de recepção”. (LEAL, 2006). O autor ainda vê um
86
Uma vez disponibilizadas em blogs em modo público, as imagens puderam ser encontradas e utilizadas para o
presente artigo. Não é necessário estar logado ou se identificar para encontrar tais conteúdos.
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papel da performance do corpo, espelhado em signos previamente notados:

Diante de imagem, na tevê, ou do aceno casual de um amigo, o olho registra o movimento, os gestos, a pose, sem necessariamente entendê-los ou atribuir-lhes sentido. Já vistos, tais signos podem
ser rápida e conscientemente descodificados ou, então, simplesmente incorporados ao repertório
individual, para depois, num momento peculiar, serem citados, recuperados, performados. (LEAL,
2006, p. 4)

Nessas imagens na mídia, portanto, o autor descreve uma performatividade dupla: “os corpos,
como escrita, nelas performam-se, organizam de modo localizado e peculiar os códigos sociais; ao mesmo tempo, numa situação comunicacional específica, eles performam-se no tempo/espaço da recepção”
(LEAL, 2006, p.4).
Estas imagens performatizadas são postadas principalmente por jovens que se fotografam sistematicamente. A internet, através das redes sociais, incrementou a produção destes autorretratos, estimulando a exposição da vida privada. Expõe-se muitas vezes nestes registros fotográficos além do
aspecto performático, certa intimidade do corpo, mesmo em imagens que registram só partes específicas
ou fragmentadas dos sujeitos, como muitas das que encontramos nas redes sociais, destacando ângulos ou
marcas. Cardona (2014) aponta que o selfie “é uma maneira de registro gráfico onde o importante é expor
a outros anônimos algo do íntimo” (grifo das autoras).
O selfie enquanto produção fotográfica tem um caráter simbólico diferente da fotografia: é uma
estrutura de ficção, enquanto a fotografia é o fato gráfico de algo que tem a ver com um acontecimento.
(CARDONA, 2014). Da mesma forma, apresentamos algumas construções imagéticas feitas por estes sujeitos que de alguma forma se relacionam a prática do cutting, podendo ser consideradas dentro desta mesma estrutura ficcional, uma vez que trazem explicitamente relação com os objetos utilizados ou apresentam ilustrações assinadas pelos jovens. Desta forma e sem a menor pretensão de esgotar as interrogações
sobre o tema, buscamos trazer algumas breves considerações sobre este tipo de postagem considerando a
relação do sujeitos com seus cortes e a adolescência.

As imagens dos cortes no Tumblr

Para a realização desta pesquisa optamos por uma incursão no Tumblr, utilizando como chave de
busca o termo “cutting”. Antes que fossem apresentados os resultados da pesquisa, destaca-se a presença
de uma mensagem segmentada, que busca intervir antes que o usuário finalize a pesquisa (fig. 2). Essa
possível “preocupação” da rede com seus usuários já aponta para a nossa argumentação, de que há uma
forte concentração desse tipo de conteúdo no Tumblr - em níveis alarmantes.
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Fig. 2: Tela exibida pela rede social Tumblr, quando a pesquisa envolve palavras-chave “gatilho”

Fonte: Pesquisa nossa
Quando o usuário prossegue com a pesquisa, o mecanismo de busca interno à rede social seleciona
imagens de corpos marcados, ilustrações de cortes superficiais na pele, em partes como braços, abdômen,
pernas, e composições relacionadas a objetos utilizados nesta prática. Em comum, todas as imagens parecem receber um cuidadoso tratamento estético.
Tais figuras, na maioria das vezes, vêm acompanhadas de um texto cujo conteúdo versa sobre
tristeza, desespero e sofrimento, contudo são imagens elaboradas de forma muito artística. Assim, se por
um lado temos um texto que aponta para a dor, por outro as palavras parecem ser grafadas como imagem
e integrantes da composição estética. Composição que parece objetivar a captura do olhar, desafiando a
idéia do que pode ser considerado belo ou agradável de ser visto.
Antes mesmo da análise dessas imagens, é interessante destacar sua organização via hashtags, categorizando o material e fortalecendo a noção de grupo - que será explorada ao fim do artigo. Assim, outras
jovens que se sintam da mesma forma poderão encontrar conteúdos e pessoas com quem se identificam.
Isso cria uma comunidade dentro da rede, além de estimular a produção de novos conteúdos similares.
Há, ainda, certa banalização ao categorizar conteúdos sensíveis com “#sad”, “#depression”, “#selfharm” e
outros termos; ao se distanciar momentaneamente da sensibilidade do conteúdo, as usuárias se preocupam
em adaptar a postagem aos padrões da rede.
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Fig. 3: Imagens encontradas na plataforma

Fonte: Tumblr

Lacan (1959-1960/2008), em seu seminário A Ética da Psicanálise, destaca que o belo é relacionado ao fenômeno estético, podendo se entrepor entre o sujeito e aquilo que por ser verdadeiro seria
inominável: “É evidentemente por ser o verdadeiro não muito bonito de se ver, que o belo é, se não seu
esplendor, pelo menos sua cobertura” (p.260).
Assim, os sujeitos das imagens publicam as suas fotografias de dor, anteparadas pelo seu aspecto
estético. Nestas imagens registram seus cortes, marcas corporais, seja em fotografias ou ilustrações, acompanhadas ou não de palavras, que embora ligadas a dor, aparentam também se cravar no registro imagético
para compor a cena, conforme mostram as figuras:
Fig. 4: Imagens encontradas na plataforma

Fonte: Tumblr
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Os corpos marcados e fotografados exibem também uma certa escrita, esta sim sem palavras. As
marcas corporais não são uma prática exclusiva dos nossos tempos: podem ser realizadas de formas e em
contextos diversos, recebendo, deste modo, diferentes nomes e sentidos. Em sua apresentação ao livro
Adeus ao corpo, do antropólogo David Le Breton, Lins (2011) destaca que o corpo é “uma espécie de
escrita viva no qual as forças imprimem ‘vibrações’, ressonâncias e cavam ‘caminhos’. O sentido nele se
desdobra e nele se perde como num labirinto onde o próprio corpo traça os caminhos” (p. 11).
Le Breton (2011) afirma que “a interioridade do sujeito é um constante esforço de exterioridade,
reduz-se à sua superfície. É preciso se colocar fora de si para se tornar si mesmo” (p. 29). Podemos assim
intuir a estreita relação entre o fora e o dentro, a pele (superfície) e o eu, ou entre a borda e o furo. Costa
(2014), em sua leitura psicanalítica, localiza um ponto comum das marcas corporais citando-as como
tentativas do homem, ao longo do tempo, de fazer bordas. Para a autora, através do recorte das bordas
de seus corpos, os sujeitos buscam um modo de suportar o Outro (COSTA, 2014), mas paradoxalmente,
como afirma Phillippe Lacadèe é também na adolescência que os sujeitos procuram se livrar das marcas
desse mesmo Outro (2011).
Em “O Prefácio para o Despertar da Primavera”, Lacan (1974/2003) traz assertiva de que é na
adolescência que os sujeitos se encontram com o furo no saber, dado pelo encontro com a impossibilidade
da relação sexual. Ao contrário dos animais que se comportam governados pelo instinto, os jovens se
deparam com um não saber em relação ao sexo e a descoberta de não há respostas prontas ou garantias.
Desta forma neste tempo as certezas vacilam ao mesmo tempo em que o corpo é afetado pelo
excesso pulsional e por aquilo que não há tradução. Esta falta de palavras incide sobre os sujeitos que
precisam inventar formas de dar algum contorno aquilo que se apresenta.

O jovem trata e esfola sem corpo, cuida dele e o maltrata, ama-o e o odeia com intensidade variável, ligada à sua história pessoal e à capacidade de seu entorno em lhe oferecer os limites necessários para refrear o gozo. Quando os limites não aparecem, o jovem os busca na superfície do corpo.
(LACADÉE, 2011, p. 58).

Tal busca por limites a partir da superfície do corpo se coaduna com a experiência do contemporâneo. Muitos são os autores que discutem a valorização do corpo e o favorecimento na atualidade do gozo
solipsista (LACADÉE, 2011). Embora estejamos nos referindo a práticas que causem de alguma forma
lesões ao corpo, não é possível desconsiderar que mesmo que gerem dor, podem ao mesmo tempo ser tanto
uma forma de refrear quanto de produzir gozo.
Os sujeitos fazem uso de recursos que seus tempos disponibilizam e que as suas escolhas lhe
sugerem para dar conta de seus impasses subjetivos. É na adolescência que os sujeitos se afastam das
referências parentais para buscar as suas próprias e nesta busca uma das saídas encontradas diz respeito às
experiências ocasionadas pela inserção em grupos.
Miller (2015), em seu texto “Em direção à adolescência”, afirma que o mundo virtual é um mundo de possíveis. Aqui podemos pensar num certo contraponto: a impossibilidade da relação sexual que o
adolescente se depara e o mundo de possibilidades que a internet acena. Logo, as redes sociais se colocam
como um campo vasto para a experimentação, inclusive em grupos diversos, simultâneos ou não. Neste
escopo, observamos a participação de adolescentes em redes sociais específicas e com diversos usos.
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As postagens a que nos referimos, assim como outras neste tipo de plataforma são indexadas por
hashtags. Observamos que elas circulam numa espécie de grupo, sendo “trocadas” e acolhidas por outros
usuários que também postam o mesmo tipo de conteúdo, adicionando comentários. Um rápido olhar nos
dá a impressão de uma certa comunidade, entretanto não foi possível verificar os efeitos desses agrupamentos. Em outros estudos observamos com certa frequência que muitos jovens se associam a grupos especulares e horizontais, não orientados por um ideal, mas por modos de gozo similares. Para Lima (2011),
na contemporaneidade as identificações que ocorrem em muitos grupos de adolescentes tendem a ocorrer
sem a figura de um líder, ordenadas por suas similaridades e pelo apagamento das diferenças.
Diante do mal-estar que este tempo de passagem da infância à idade adulta comporta, algumas
adolescentes marcam seus corpos. Podemos inferir que tais marcas podem se relacionar a uma tentativa
de, como foi citado anteriormente, dar algum contorno, alguma escrita aquilo que se apresenta como impossível. E, ainda como recurso dos nossos tempos, produzir imagens que recebem um tratamento estético
para que amparadas pelo belo, possam ser compartilhadas no Tumblr. O apelo ao recurso estético não
deixa de ser uma outra forma de tratamento do real que pode estar sendo utilizada por estes jovens.
Dentro deste raciocínio, faz-se necessário apontar que tais postagens parecem também carregar
consigo um apelo ao olhar do outro que pode estar dirigido ou não aos seus pares dentro da comunidade virtual. Se há um adoecimento em função dos impasses da adolescência, há também um esforço e/ou
tentativa singular de fazer algo com aquilo que parece insuportável. O que não sabemos ainda é o efeito
destas tentativas em contextos que parecem pouco favorecer singularidades e, que, infelizmente, parecem
extrapolar as redes sociais.
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Resumo:

Em 2016, a pesquisa Game Brasil, realizada com 2.848 pessoas de 26 estados e Distrito Federal, revela
que 52,6% das pessoas que dizem jogar algum jogo eletrônico são mulheres, havendo um aumento considerável se comparado ao ano anterior com 47,1%. Mesmo diante desse crescimento, ainda são necessárias
muitas mudanças para a mulher conquistar seu espaço nos eSports. Os dados do I Censo da Indústria
Brasileira e Global de Jogos Digitais (2014) apontam que dos 1.133 profissionais, 85% são homens (967)
e apenas 15% são mulheres (173). Assim sendo, a questão de gênero se mostra muito evidente nos jogos
virtuais e isso é vivenciado de uma maneira muito particular por cada jogador (a). Esse estudo objetivou
entender a partir do relato das jogadoras como elas percebem e vivenciam o “ser mulher” nesse ambiente ainda conhecido por ser majoritariamente masculino. Como metodologia utilizou-se uma abordagem
qualitativa de pesquisa com a realização de entrevistas semiestruturadas com quatro jogadoras de jogos
virtuais, sendo duas portuguesas e duas brasileiras. Mesmo que o público feminino seja considerado como
maioria no meio dos jogos virtuais, situações de assédio e violência ainda são constantes e geram, por
vezes, a necessidade de utilizarem recursos para se manterem invisíveis nesse ambiente, além do próprio
mercado de trabalho na indústria tecnológica ainda ser muito restrito aos homens. Portanto, é fundamental o aprimoramento dos estudos relacionados a essa temática, a fim de fortalecer ainda mais a luta pelos
direitos das mulheres dentro do ambiente virtual de jogos.

Palavras-chave: mulheres; gênero; jogos virtuais; mulheres gamers

Introdução

A sociedade atual se encontra cada vez mais hiperconectada, as barreiras e diferenças culturais que
antes impediam o estabelecimento de um contato ou vínculo estão agora encurtadas, logo, é possível estabelecer uma comunicação de maneira mais rápida e ágil. Dessa forma, as tecnologias de informação e comunicação - TIC - estão inseridas no cotidiano da maior parte da população e de certo modo, influenciam
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diversos contextos socioculturais, na forma como as pessoas se relacionam e na maneira como interagem.
Evidencia-se isso no que se refere aos jogos virtuais, há um número crescente de adeptos, não somente os
jovens, mas um público cada vez mais diferenciado que adere a essas ferramentas. As novas tecnologias
têm proporcionado cada vez mais um amplo acesso da população aos jogos eletrônicos, a partir de diferentes formas.
O ambiente virtual dos jogos cresce cada vez mais e existe hoje uma infinidade deles que conquistam diferentes públicos. Os jogos são utilizados para várias finalidades: diversão, relacionamento pessoal,
entretenimento, aprendizado e até como profissão. Em consonância a esse avanço e disseminação dos
games, é possível notar uma evolução na forma como as mulheres são representadas tanto na sociedade
quanto nas mídias atuais. Essa evolução é crucial e vai influenciar diretamente na representatividade delas
nos jogos.
Para compreender as relações de gênero que perpassam o ambiente virtual dos jogos é preciso
considerar que esse ambiente é capaz de disseminar informações, promover a interação entre pessoas
de diversas partes do mundo, gerar entretenimento e conhecimento, produzir regras e costumes entre os
usuários, dentre outros. É notório que esse meio cada vez mais tem conquistado também as mulheres, e
elas já são consideradas maioria nesse ambiente (52,6% segundo dados da Game Brasil), mesmo diante de
diversas barreiras que ainda precisam ser vencidas. Assim sendo, se torna fundamental entender como esse
caminho foi trilhado, as conquistas e os desafios que elas ainda precisam vencer nesse espaço.
Essa proposta de estudo se insere na área da Psicologia Social, pois a temática da discussão de
gênero está diretamente associada à dimensão subjetiva dos processos sociais. Fagundes et al (2009, p.07)
defendem que compete à Psicologia enquanto compromisso social com a categoria, os direitos humanos
e a sociedade, no que concerne às diferenças entre homens e mulheres, não admitir que esse campo de
estudo seja usado como apoio para sustentar a inferioridade das mulheres. Para tanto, deverá estar atento
a promoção de debates alternativos, que critique o discurso insistente de opressão às mulheres.

Metodologia

A fim de compreender as relações de gênero presentes no ambiente virtual de jogos foi realizada
uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Como instrumentos para a coleta de dados, foram
planejadas entrevistas semiestruturadas; posteriormente, foi feita a análise de conteúdo.
As entrevistas foram realizadas com quatro jogadoras de jogos virtuais Multiplayer, com o propósito de compreender quais são os desafios existentes para as mulheres nesse mundo virtual dos jogos,
as questões de gênero envolvidas e se realmente ocorrem situações de violência por serem mulheres e
jogadoras, assim como as pesquisas têm revelado. A aproximação com esse público se deu a partir de
uma pesquisa prévia com amigos e amigas do círculo de convivência das autoras. A entrevista presencial
foi agendada com aquelas que aceitaram participar e se encaixavam nos pré-requisitos. A proposta inicial
seria entrevistar apenas mulheres de nacionalidade brasileira; no entanto, surgiu a oportunidade de entrevistar duas jogadoras portuguesas e uma brasileira que estavam residindo em Portugal.
As quatro entrevistadas possuem idade entre vinte e um e vinte e nove anos. Três entrevistadas
cursam o Mestrado (Laura, Priscila e Flávia) e a quarta é graduanda (Mariana). Os jogos mais comuns
entre as jogadoras são bem diversos. Entre os principais citados estão: League of Legends, Counter Strike
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(C.S.), Overwatch, World of Warcraft e Left for Dead. O tempo diário investido nessa atividade depende
das aulas na faculdade e do período de férias. A idade em que começaram a jogar também varia, mas todas
iniciaram ainda quando criança.

As tecnologias da informação e os jogos digitais

O rápido desenvolvimento tecnológico “tem alterado o uso dos sentidos, exigindo outros movimentos de corpos, gestos, linguagens, por isso os jogos tradicionais vêm sendo substituídos pelos games”
(MOITA, 2004, p. 37). A autora ressalta que a sociedade é cada vez mais carregada de recursos audiovisuais, e considera que esse seja “um dos motivos pelos quais observar crianças brincando nas ruas de
amarelinha, bola de gude, pega-pega, queimada tornou-se uma cena rara”.
Diante da impossibilidade de se isolar as inovações, cultura e sociedade, Lévy (1999) salienta que
não se pode dizer que a tecnologia é determinante para a sociedade, mas que a mesma é proveniente da
relação do homem com seus pares. As modernizações tecnológicas não podem ser vistas separadamente
das atividades humanas, como se existissem ou agissem de forma isolada.
Lévy (1999, p. 17), ao abordar sobre o ciberespaço, utiliza como sinônimo a palavra “rede”, o referido termo não abarca apenas “a infraestrutura material da comunicação digital”, mas também “o universo
oceânico de informações” que fazemos uso. No que refere à cibercultura, o autor a descreve como “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. (p. 17).
Segundo Cabral (1997, p.136) o adulto joga diferentemente das crianças, esse realiza, segundo ela,
uma “fuga da realidade, uma fuga dos dias estafantes”. Desse modo, a autora pontua que as atividades
lúdicas são realizadas como:

(...) uma resposta à necessidade básica que toda pessoa tem de relaxamento e distensão. Tais atividades tanto podem corresponder a um conceito psicológico de catarse, como a uma práxis habitual
da sociedade moderna, onde o tempo é individualmente percebido como tempo de trabalho e tempo de lazer (CABRAL, 1997, p.137).

Nessa mesma direção, todas as entrevistadas apontam que jogam para aliviar as tensões diárias.
Para Priscila esse é sem dúvida o principal motivo, ela ainda acrescenta que fica com a cabeça tão cheia
com situações do dia a dia e precisa descarregar essas energias e toda raiva interna em um jogo. Laura revela que por vezes os jogos lhe causam estresse, perder para ela não é algo muito bom, mas de certo modo
isso não interfere no prazer que os jogos lhe oferecem.
Diante disso, é notório que os jogos eletrônicos estão cada vez mais em ascensão e são de grande
importância para a sociedade em diversos aspectos. Perani (2008) cita como exemplo uma área acadêmica
voltada apenas para estudos das relações entre os games como um fenômeno sociocultural. Segundo o autor a Game Studies (digital game studies ou gaming theory) foi a primeira escola fundada com o objetivo
exclusivo de estudar essa temática. Para conhecer melhor esse “mundo gamer”, é fundamental explorar
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como se dão as interações no ambiente virtual de jogos e quais são os possíveis atravessamentos que estão
presentes nessa prática.

Os games como promotor de interações presenciais e virtuais

Sobre o caráter social e o vínculo estabelecido a partir da interação que os jogos promovem, Huizinga (2012) ressalta que nem todos os jogos levarão à criação de grupos, mas é notória a “sensação de
estar ‘separadamente juntos’, numa situação excepcional, de partilhar algo importante, afastando-se do
resto do mundo e recusando as normas habituais, conserva sua magia para além da duração de cada jogo”
(p.15). Esse sentimento de pertencimento entre os jogadores será de grande valia para entender como os
jogos digitais hoje em dia têm contribuído para criação de vínculos para além desse espaço.
Todas as entrevistadas ressaltaram certa preferência por jogar para distrair, algumas salientaram a
dimensão educativa dos jogos. Relatam também que conheceram diversas pessoas com os jogos, porém
nesse sentido é perceptível através da fala das entrevistadas a preferência por jogar com amigos, pois além
de se sentirem mais à vontade, conforme discutido anteriormente, dificilmente serão julgadas por serem
mulheres. Apesar disso, algumas situações desagradáveis elas poderão enfrentar, quase que com certeza
todas as vezes que iniciarem uma partida com desconhecidos e demonstrarem que são mulheres.
Os Multiplayers por si só carregam uma característica intrínseca que é a interação e a comunicação
entre participantes, a fim de obter êxito na partida. Porém, essa experiência para as mulheres se apresenta
rotineiramente como desafiadora e até mesmo desestimulante, pois o fato de ser mulher e gamer parece
não agradar muito aos homens. Afinal, quem são essas mulheres gamers? Como é a representatividade
delas no ambiente profissional de competições? E na indústria de jogos, elas também estão lá?

Quem são as mulheres gamers?

Diante de tanta influência que os jogos eletrônicos exercem, a pesquisa realizada pela Game Brasil
(2016), contou com a participação de 2.848 pessoas de 26 estados e Distrito Federal, ela revelou um estudo
conciso sobre o perfil dos jogadores de jogos digitais no Brasil, no qual 52,6% das pessoas que dizem jogar
algum jogo eletrônico são mulheres, um ano antes era 47,1%. O estudo apontou ainda que a maioria dos
gamers tem em média de 25 a 34 anos. Outro ponto interessante da pesquisa é que 78,6% dos brasileiros
jogam em mais de uma plataforma. Desse público, 64,7% das mulheres usam o computador como principal ferramenta, 82,7% utilizam o smartphone, 27,5% usam o tablet, 34,6% das mulheres fazem uso do
videogame, seguindo de 8,9% que utilizam a smart TV (GAME BRASIL, 2016).
É interessante observar que mesmo com um número grande de jogadoras, ainda não se vê uma
participação expressiva das mulheres como pro gamers (jogadoras profissionais). Diversos fatores podem
estar envolvidos nessa ausência de mulheres como profissionais gamers, como, por exemplo, a falta de
investimentos em equipes femininas e os desafios que elas encontram todos os dias durante as partidas ao
se apresentarem como mulheres. Diante de uma participação reduzida das mulheres nos torneios, consequentemente as premiações são inferiores e também é mínima a quantidade de público nesses eventos. No
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trabalho na indústria de jogos, vemos também um percentual desproporcional entre profissionais homens
e mulheres.

As mulheres e a indústria de jogos

A pesquisa PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2009 revela que apenas 20% do
total de 520 mil pessoas que trabalham com Tecnologia da Informação no Brasil são mulheres. Os dados
revelam ainda que 79% das mulheres que ingressam nesses cursos desistem logo no primeiro ano. Uma
justificativa mais conhecida no senso comum para a falta de profissionais no mercado TI costuma ser a
“falta de interesse por parte delas”, porém pode ser que o problema não esteja nas mulheres, mas sim no
curso e no ambiente no qual elas vão se aventurar numa carreira preponderantemente masculina. (FERREIRA, 2015, para matéria do site UOL).
É importante ressaltar que no “mundo gamer” as mulheres representam mais da metade do total
como jogadoras, de acordo as pesquisas citadas, sendo assim, maioria nesse ambiente. Mesmo diante desses dados, elas ainda não se reconhecem e nem são reconhecidas, reafirmando a noção de que esse espaço
é predominantemente masculino. Nos ambientes profissionais, tanto nos campeonatos quanto no trabalho
na indústria dos games, a participação feminina é mínima. Esses e outros argumentos justificam a necessidade e urgência de se estudar esse contexto, focando principalmente essa temática dos jogos virtuais que
estão em constante ascensão.

Gênero em debate: a representação feminina nos games

Loponte (2002) aborda sobre o olhar da sociedade, construído na cultura visual do século XX, no
qual se apresenta muito familiarizado com os corpos femininos como objetos de propagandas capazes de
comercializar padrões, mercadorias e modos de ser. A autora frisa sobre os corpos femininos, quase que
idolatrados, expostos nas capas de revistas amplamente comercializadas que demonstram regras para alcançar o tão desejado ‘corpo perfeito’.
Os autores Bryce e Rutter (2002) pontuam que existem poucas personagens do sexo feminino nos
jogos, porém as existentes são marcadas por uma representação sexualizada e estereotipada. Os autores
citam como exemplo que as personagens femininas são rotineiramente retratadas como princesas, como
se fossem objetos à espera da figura masculina para lhes salvar ou são vistas como mulheres velhas sábias
em jogos de fantasia, ou são alvo de fetiches por parte do olhar masculino.
Frente ao que foi exposto, é inegável que as mulheres não se veem representadas nos jogos e as
personagens ainda carregam um estereótipo de corpo e exibição excessiva que não contempla a pluralidade da figura feminina. É sabido que atitudes sexistas nada mais são do que reflexos de uma sociedade
machista e violenta. Porém, diante desse cenário, quais são os desafios que elas ainda enfrentam? Como
fazem para lidar com tais situações de desprazer? Quais as alternativas elas encontram para saírem do
anonimato e serem vistas?
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Desafios e possibilidades: o que as mulheres gamers têm a dizer?

Fortim e Grando (2012) pontuam que há diversas reações comuns por parte dos homens no ambiente virtual dos jogos, dentre essas reações está a incerteza de que aquela pessoa por trás do avatar seja
realmente mulher. Isso acontece porque é frequente os casos de “shemales”, homens que se fazem de
mulheres para obter alguma vantagem.
Priscila aborda que, diante de tantas experiências desagradáveis, reage ignorando tais atitudes, pois
entende que terá que tolerar apenas por aquele tempo determinado de jogo, “eu quando sei que tenho que
jogar com pessoas que não conheço, isso ‘frita meu cérebro’, porque só de pensar que vai ter um idiota,
porque normalmente são idiotas”. Priscila pontua ainda que esse é sem dúvida um dos maiores motivos
pelos quais ela joga apenas com amigos.
A autora Maciel (2015, p. 68) pontua sobre como esse preconceito quanto à relação mulheres e
máquinas é antigo e como isso pode gerar sérias consequências para as mesmas, no sentido que

[...] o não acesso, especialmente, às tecnologias digitais é uma história de exclusão injusta, mantida e cultivada. “Mulher não foi feita pra lidar com máquinas”. Quantas vezes já ouvimos esta
frase? E de tanto se repetir ideias e frases como esta, as próprias mulheres acabaram criando uma
consciência de que não são capazes de lidar com as novas tecnologias.

Posto isto, Flávia e Mariana relatam que seus nicks são neutros e é possível ser utilizado tanto
para se identificar como mulher ou homem, porém quando Flávia é questionada se ela é de fato mulher,
ela prefere omitir e não se revelar. Já Mariana cita que sempre se revela mulher nas conversas no privado
durante as partidas.
Grando, Gallina e Fortim (2013) ressaltam que por trás do anonimato de um avatar, é possível
competir com oponentes homens livres do enfoque de gênero, minimizando assim as atitudes estereotipadas voltadas para as mulheres jogadoras, considerando também que a atitude de se revelar mulher pode
trazer consequências ruins, levando alguns jogadores a duvidarem delas ou agirem de forma agressiva. As
discussões apresentadas pelos autores vão ao encontro da fala das entrevistadas, no que se refere à necessidade de se manterem invisíveis para evitarem passar por situações de violência.
Referente ao uso do microfone durante as partidas, Priscila alega que o uso desse recurso é fundamental
para ganhar um jogo, mas por vezes não o utiliza, pois ao notarem que ela é mulher logo começam os
ataques. Flávia usou esse recurso por poucas vezes. Mariana afirma não ter tido problemas quando usou o
microfone, porém acredita que isso se deve ao fato de não utilizar muito os servidores brasileiros de jogos.
As entrevistadas se veem obrigadas a se esconderem, ou seja, basicamente se tornam invisíveis para serem
respeitadas.
Frente a esse cenário diversas organizações surgiram com o intuito de facilitar e incentivar a participação das mulheres nos games, como é o caso da Women Up Games, que tem por objetivo conectar e
aumentar o número de mulheres Pro Players (profissionais gamers), desenvolvedoras e jogadoras casuais.
A organização visa promover eventos corporativos, palestras, campeonatos femininos, eventos de desen-
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volvimento de jogos e outros com o intuito de alcançar a equidade no mundo dos games. Para tal, realizam
palestras, eventos corporativos.
Para as mulheres ainda é desafiador alcançar um espaço nesse ambiente virtual dos jogos, tal fato
demanda que elas se unam para conseguirem ter voz e saírem do anonimato. Porém, é necessário que os
homens também se engajem na luta constante contra o preconceito e a violência de gênero.
Considerações Finais
Diante do exposto, foi possível constatar, a partir da literatura, como os jogos virtuais têm conquistado cada vez mais públicos diversos. A indústria de jogos tem investido em tecnologia de ponta e
aprimoramento dos games, principalmente se for analisado todo o avanço ocorrido nas últimas décadas.
Em consonância a essas ideias, as entrevistadas deste estudo apontaram que os jogos são ótimos aliados
para os momentos de lazer e descontração.
Os dados das pesquisas revelaram que no Brasil as mulheres estão em maioria como jogadoras,
mesmo diante da forte repercussão negativa após a divulgação dos dados, mas o fato é que elas estão
presentes sim, nesse espaço. Este estudo revelou que elas preferem jogar com amigos, a fim de evitar situações de violência e assédios por parte de outros jogadores desconhecidos. É notório que a presença das
mulheres nesse ambiente é permeada por diversos percalços e desafios, nem sempre benquista nesse meio.
Boa parte dessas situações de violência que as mulheres enfrentam está diretamente associada
também à cultura patriarcal ainda tão presente nos dias atuais. A mídia reforça cada vez mais estereótipos
de padrões normativos sobre o que é considerado belo e aceitável aos olhos do outro. Do mesmo modo, a
representatividade das mulheres nos quadrinhos, por vezes, não contempla a pluralidade feminina e carrega uma visão machista e sexista.
Nos games a história se repete: as personagens femininas são muito estereotipadas e carregam forte
apelo à sexualização e exibição dos corpos, alvos de fetiches aos olhares masculinos. São raros os jogos
que dispõem de vestimentas adequadas para o contexto em que a personagem se insere se comparado com
os personagens masculinos. A literatura revela que a mulher é retratada também como a princesa indefesa
à espera do seu salvador. Mesmo com toda mudança ocorrida nos últimos anos, tanto na cultura quanto na
construção das personagens e na propagação de novas tecnologias e narrativas, ainda é possível encontrar
tais estereótipos. Quais realmente foram os avanços consideráveis durante as últimas décadas nesse meio?
De que forma a cultura influencia essas alterações? Para conhecer melhor essas temáticas, seria importante
uma pesquisa focada nessa discussão.
Tradicionalmente, as mulheres sempre foram minoria como profissionais da indústria tecnológica.
Contudo, segundo pesquisas, revelou-se uma melhora nesse percentual, mas ainda são necessários avanços para se alcançar a paridade entre homens e mulheres. Na indústria de jogos em específico, as pesquisas
revelaram também um percentual bastante desproporcional entre profissionais homens e mulheres.
Quanto ao número de mulheres como Pro Players, notou-se um percentual relativamente baixo
em comparação ao público masculino. Tais fatores podem estar associados aos desafios diários que elas
encontram para se inserirem nesse meio. Diante dessa invisibilidade, os investimentos e incentivos em
equipes femininas são baixos e, consequentemente, as premiações e a quantidade de público são mínimas.
A dificuldade em se afirmar e ser reconhecida nesse espaço está constantemente presente. Quais outros fatores podem ser influenciadores desse baixo percentual de profissionais para além dos já citados? Como as
Pro Players se sentem sendo minoria nesse espaço, por vezes opressor? São questionamentos importantes
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de serem investigados junto a essas profissionais de modo a conhecer melhor esse contexto.
Diante dos desafios que as mulheres enfrentam no ambiente virtual de jogos, é importante uma
maior união entre as comunidades femininas gamers. Desse modo, é evidente a necessidade da criação
de estratégias conjuntas, pois para o enfrentamento de uma situação que se apresenta em âmbito virtual
é necessário lutar no ambiente presencial também. Frente a isso, diversas alternativas têm sido criadas
pelas empresas de jogos e várias manifestações e campanhas foram lançadas, tanto no meio virtual como
fora desse ambiente. Essas iniciativas não garantiram ainda visibilidade e o reconhecimento das mulheres
nesse meio; portanto, a luta não pode parar.
É importante ressaltar que a Psicologia apresenta ainda pouco material teórico disponível sobre
essa temática, sendo esse um dos desafios encontrados para a realização dessa pesquisa. Desse modo,
compreende-se serem necessários novos estudos por parte também da Psicologia, em relação a essa
temática e aos questionamentos fomentados, considerando que os jogos virtuais estão em constante
ascensão. Pesquisas sobre o público considerado pela sociedade como minorias nos games devem ser
mais incentivadas. Não obstante, espera-se que o conteúdo abordado no presente trabalho contribua para
auxiliar na compreensão desse cenário atual dos jogos, principalmente focalizando o público feminino.
Estudos que envolvam entrevistas com jogadores masculinos sobre essa temática poderia ser importante
para a ampliação do olhar sobre tal discussão. Pesquisas mais aprofundadas com jogadoras e jogadores de
nacionalidades diferentes também poderão contribuir para a ampliação dessa análise.
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Eixo Temático:
4.Virtualidade e criação: construções e desconstruções.

Resumo:

As ferramentas de compartilhamento de conteúdo digital, em especial as redes sociais, possibilitaram o
surgimento de uma nova forma de entretenimento, os memes. Apesar do termo originalmente denotar
outro elemento, ele ganha um novo significado no âmbito digital com imagens e vídeos de humor, frequentemente referenciando outros elementos da cultura da mídia. Assim como produções musicais ou
cinematográficas, os memes passaram a ser um fator de identificação, de forma que, pela vasta variedade
de conteúdos criados diariamente, certos indivíduos preferem consumir determinado tipo em detrimento
do outro, criando certas comunidades, como uma nova tribo urbana, mas na cidade digital desterritorializada. A fim de entender como é processo cultural de formação de identidade através dos memes, foram
analisadas páginas expressivas de produção desse tipo de conteúdo, a “Lixeira Memes” e a “Shitpost kk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk”, bem como as relações entre seus consumidores,
através dos comentários. Para compreender os processos de construção identitários, autores como Hall
(2015), Martino (2010), servirão como base. A cultura da mídia e a globalização, parte fundamental do
cenário, serão também analisadas através de autores como Kellner (2001) e Giddens (1990). O ambiente
digital, propício para o surgimento de novas sociabilidades, será analisado por meio de autores como Lemos (2007) e Rudiger (2002). O projeto contempla ainda autores como Recuero (2018) e Martino (2014)
para analisar a cultura dos memes.

Palavras-chave: Memes; Identidade; Grupos Sociais; Redes Digitais
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Introdução

No artigo que se segue será discutido a forma com a qual os conteúdos de memes funcionam como
ferramentas de construção da identidade, partindo do ponto pelo qual ela sofreu alterações quando se viu
confrontada por diversas opções. Com múltiplas referências para identificação e com forte influência da
mídia, o indivíduo não constrói sua identidade em um único aspecto, mas em inúmeras partes que compõe
o seu todo. Em uma sociedade permeada pelo uso das redes em que os memes são tidos como entretenimento midiático, essa forma de conteúdo se torna mais uma forma de construção identitária.

Globalização, alterações na identidade e a cultura dos memes

Anthony McGrew (1992 apud HALL, 2015, p. 39) argumenta que globalização se refere aos processos “que atravessam as fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em
novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado”, intensificando as relações sociais em escala global, interligando localidades distantes (GIDDENS,
1990). Essa nova forma de se relacionar, mais rápida e com lugares mais longínquos, promove o que Lull
(2011) afirma ser um compartilhamento de emoções, entre elas o humor, por exemplo.
Uma das principais consequências da globalização, e da pós-modernidade, é a multiplicação das
representações e narrativas culturais. Esse aumento gera um leque amplo de identidades possíveis, “com
as quais poderíamos nos identificar a cada uma delas - ao menos temporariamente” (HALL, 2015, p. 12).O
indivíduo é brasileiro, negro, potterhead87, fã de música chinesa e dança russa, e gostar de determinado
tipo de humor. O leque é muito amplo. Todos esses pontos com os quais o sujeito passa a se identificar são
permitidos quando a distância entre uma cultura e outra é diminuída pelo processo de globalização.
A partir desse processo globalizante e de interação entre várias culturas, o entendimento da construção da identidade do sujeito se modifica de forma drástica. O entendimento da identidade do sujeito
pós-moderno tornou-se uma celebração da mobilidade, como afirma Hall (2015). A identidade do indivíduo passou a se mover dentro do espaço e tempo, e a se relacionar com a forma que éinterpelado pelos
sistemas culturais que o rodeia.
Dessa maneira, a partir dos processos de integração global, a identidade passa não mais a ser definida “pelo espaço local, pelas práticas da comunidade imediata, nem mesmo pelo contorno das fronteiras
nacionais (...)”, passa, agora, com a globalização, a ser uma identidade global, “(...) na qual elementos de
várias origens diferentes se aglutinam, se influenciam mutuamente” (MARTINO, 2010, p. 45).
Quando se trata de globalização cultural, um dos aspectos da cultura que também se torna global
são os ícones midiáticos. Pode-se citar, por exemplo, filmes e músicas que atravessam o globo para adentrar uma cultura longínqua. É por meio dessa cultura midiática global que vários elementos se misturam
e ingressam na identidade de um indivíduo. Kellner (2001) afirma que a mistura de formas culturais tradicionais, modernas e pós-modernas é que descreve o período pós-moderno, potencializado pela atuação
da globalização.
87

Aquele que se considera fã da saga Harry Potter.
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Dessa forma, quando o alcance, por meio da globalização, é sem fronteiras, vários elementos de
culturas são mediados pela televisão e pela internet, por exemplo, para chegar aos indivíduos. Essa chegada abre o leque de opções de identificação de um indivíduo ou grupo. Não é somente o local que interfere
em quem o sujeito pode ser. Agora, ele passa a ser bombardeado por novas práticas culturais mediadas por
filmes, fotografias, músicas e piadas.
O surgimento das tecnologias de comunicação e informação, na década de 1990, alavancou o processo de integração global a um toque e a milissegundos. Essa forma de comunicação alterou profundamente o entendimento da construção identitária. Tudo aquilo que havia sido alterado com a globalização
foi potencializado a níveis ainda mais altos com o surgimento da Internet e das redes sociais digitais. Nela,
diversos grupos já pré-existentes conseguiram expandir seu número de membros, principalmente, devido
ao alcance possibilitado pelas ferramentas digitais. Assim, os agrupamentos dentro do espaço cibernético
comprovam o potencial das redes digitais como uma ferramenta de sociabilidade e de encontros (LEMOS,
2001).
Essa possibilidade de ampliação dos agrupamentos possíveis para um indivíduo permite a ele
maiores possibilidades de encontrar novas facetas para construir sua própria identidade. Conforme Lypton
(1996 apud RUDIGER, 2002, p. 101), a maneira “como construímos e reconstruímos o eu depende muito
do crescente número de pessoas que encontramos e de como elas nos respondem.”. Assim, quanto mais
possibilidades criadas devido às redes digitais, mais faz-se necessário que o indivíduo, para participar de
uma comunidade virtual, tenha de possuir vários “eus”, podendo, dessa forma, possuir diferentes e diversas identidades.
Um dos elementos principais dentro da lógica da Internet e das redes é o conteúdo de meme. O
conceito de memes, entretanto, foi cunhado antes de ser apropriado pelas redes. Foi cunhado por Richard
Dawkins (2001) ao discutir a cultura como um produto da replicação de ideias. Para ele, o meme “é o
‘gene’ da cultura, que se perpetua através de seus replicadores, as pessoas” (apud RECUERO, 2018, p.
123). Mesmo não estando relacionado diretamente com as redes, já se consegue entender o meme. Ele
funciona de forma a compartilhar uma ideia, uma estrutura apropriada pelos usuários da rede, por meio
do humor.
Martino (2014) conceitualiza o meme na era digital. Para o autor, os memes são compartilhados
pelo mesmo motivo que pessoas contam piadas ou histórias: “para fazer parte do grupo – e nada melhor
que uma boa narrativa para criar laços entre pessoas.” (p. 179). A mensagem dos memes, ainda segundo
o autor, é um dos principais fatores pelos quais os indivíduos daquele grupo criam laços, uma vez que
elas só podem ser decifradas por membros daquele mesmo grupo. Ou seja, o meme constrói, por meio da
narrativa, um grupo com o qual um indivíduo se identifica. Essa identificação com o grupo é o que Zila
Bernd explica, quando afirma que “a construção da identidade é indissociável da narrativa.” (BERND,
2003 apud MARTINO, 2010).

Estudo de Caso: memes como formadores de identidade

Para exemplificar o que viemos construindo acima, analisaremos a seguir duas páginas de Facebook que produzem conteúdos de meme. A análise foca no relacionamento entre seus curtidores e suas
interações com as postagens. Foram selecionadas cinco publicações das páginas “Lixeira Memes” e ”Shi-
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tpost kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk”, uma vez que são produtoras de conteúdo relevante e atingem públicos distintos, a fim de comparação. A seleção se fez pela diferenciação entre os memes postados em cada delas, sendo a segunda página divulgadora de shitposts, terminologia que é definida
pelo site Urban Dictionary como memes aparentemente randômicos, sem contexto e sem humor.
Nas publicações analisadas das páginas produtoras de memes foi possível enxergar algumas situações comuns em ambos os conteúdos. Entre elas, a estrutura distribuída em quadros, com imagens,
muitas vezes, provenientes de bancos de imagens aparece nas duas. Na página Lixeira Memes, percebe-se
que as publicações carregam consigo um contexto social já conhecido daqueles curtidores da página e do
tipo de humor que ela compartilha. Por exemplo, na figura 1 temos imagens que mostram uma situação
comum, mundana, que alguns dos seguidores da página já passaram. Inclusive, essa experiência já vivida
é colocada na seção de comentários da publicação (Figura 2).

Figura 1 - A utilização de contextos sociais mundanos e comuns é muito visto em memes.

Figura 2 - Curtidores utilizam da seção de comentários da publicação para expressar sua identificação
com a situação apresentada no meme.
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Outro ponto encontrado durante a análise é a reprodução constante de memes já consagrados. As
publicações da Lixeira Memes se apoiam no contexto para transmitir o conteúdo que desejam passar para
seu público, uma vez que é justamente essa identificação com o contexto que a página busca.
Como já mencionado, o conteúdo de shitpost é sem contexto, nem sentido, diferindo, nesse aspecto, das produções da Lixeira Memes. A busca pela diferenciação fica evidente em algumas publicações em
que a própria página busca se distanciar da Lixeira Memes (Figura 3). Outro item identificado é que algumas postagens, já no próprio conteúdo, estabelecem uma forma de se identificar, quando utilizam quais
as características de um shitposter (Figura 5). Embora de forma contraditória com o próprio conceito de
shitpost, as publicações da shitpost kkk(...) trazem um contexto dentro do conteúdo da publicação, já que
para se compreender a descontextualização propositada do meme, é preciso conhecer o contexto original
(Figura 4).

Figura 3 - Publicação shitpost que busca se diferenciar de outra página produtora de memes.

Figura 4 - Publicação shitpost que utiliza uma já consagrada estrutura de memes.
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Figura 5 - A publicação shitpost que em seu conteúdo é uma forma de identificação.

Na leitura e análise da seção de comentários das publicações ficou evidente como as pessoas utilizam-se da possibilidade de marcar pessoas para construir um grupo de identificação tanto com o conteúdo
apresentado na postagem, como da situação descrita no meme. Comentários como “olha eu aí” ou “lembra
alguém?” são prova de que os curtidores da página acreditam que esses conteúdos integram um dos pontos
da identidade delas (Figura 6). Um fator interessante encontrado diz respeito à discussão entre pessoas de
um mesmo grupo. Essas pessoas interagem entre si, desenvolvendo longos diálogos com piadas do mesmo
estilo da postagem original, às vezes utilizando-se de outros memes (Figura 7).

Figura 6 - Seção de comentários que descrevem os curtidores da página se identificando com a
publicação e marcando outras pessoas do grupo que também se identificam.
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Figura 7 - Comentários de pessoas que se identificam com o shitpost e criam uma discussão usando o
mesmo tipo de conteúdo humorístico da publicação original.

Considerações

Dentro da análise das páginas distribuidoras de conteúdos de memes, é possível enxergar de que
forma o humor é um dos fatores que integram e formam a identidade de indivíduos. A partir dessa observação de conteúdos e comentários, conclui-se que a construção “daquilo que não se é” é um fator
importantíssimo na identidade desses grupos, uma vez que é a partir da diferenciação com o outro que o
indivíduo se constrói. O meme, como um conteúdo que produz significação por meio de uma narrativa
ajuda na construção da identidade, visto que a essa construção narrativa é um dos fatores principais para
a produção da identidade.
Ao se interessarem por determinado tipo de conteúdo e compartilharem esse interesse com pessoas que também se sentem assim, os curtidores das páginas formam grupos de identificação, aos quais
se inserem. O meme se torna um fator de união entre aqueles que gostam de um certo tipo de conteúdo
em detrimento de outro, de forma que ao se divertirem com um tipo de humor em conjunto, cria-se uma
noção de grupo. Assim, os memes e suas variadas formas de criação de conteúdo se tornam referências
para a construção da identidade, visto que ao apreciarem certo meme, unem-se simbolicamente àqueles
que também o fazem.
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Eixo Temático:
4.Virtualidade e criação: construções e desconstruções.

Resumo:

A pornografia é um dos fundamentos da internet. As câmeras de exibição (Cams) de mulheres são uma
parte entre as várias categorias da indústria pornográfica online, e compreende o aceite compulsório por
parte destas das regras estabelecidas pela plataforma de rede social na qual realizam seu cadastro, quanto
as possibilidades de exibição e remuneração pelo trabalho. Uma ficção como o filme “Cam” (2018), disponível na plataforma Netflix pode ser tomado como texto, edessa maneira podemos refletir sobre como as
narrativas ficcionais estão descrevendo a “realidade”dessas trabalhadoras sexuais no ambiente online. O
filme trata da perseguição da protagonista poralcançar uma melhor colocação no ranking de uma plataforma de exibição para camgirls antes deter sua conta misteriosamente invadida e não encontrar respaldo da
plataforma para a qualtrabalhava, nem da polícia, ou família, e se vê em uma situação de vulnerabilidade
edescredibilidade. Para tanto, o objetivo desta pesquisa foi tomar o filme “Cam” como umaproblemática
capaz de encontrar respaldo em dados documentados; com vistas a refletir como oterritório online tem
favorecido paradoxalmente a possibilidade de uma exposição mais segura dastrabalhadoras sexuais, ao
mesmo tempo que tem produzido debates para problematização dascondições de trabalho, construções
identitárias e direito ao esquecimento dessas mulheres. Além doreferencial bibliográfico tradicional pre-
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tendemos validar os documentários “Hot Girls Wanted” e“Pornocracy” como fontes bibliográficas para o
debate da problemática destas condições.

Palavras-Chave: Redes Sociais;Camgirl; Identidade; Pornografia

Introdução

A pornografia é um dos fundamentos da internet, e é de senso comum que a visualização de sites
pornográficos é fenômeno generalizado, e que não faz distinção de idade para o acesso nas plataformas
gratuitas de hospedagem de conteúdo, inclusive entre crianças e adolescentes, pela inconsistência do filtro
etário de diversos sites – alguns sequer com filtro de concordância em se apresentar como maior de idade
para o acesso.
Plataformas com câmeras de exibição (Cams) de mulheres são uma parte entre as várias categorias
da indústria pornográfica online de fácil acesso, e, para ser modelo, o protocolo compreende o aceite compulsório por parte das regras estabelecidas pela plataforma de rede social na qual realizam seu cadastro,
quanto as possibilidades de exibição e remuneração pelo trabalho. A plataforma brasileira “Câmera Privê”, por exemplo, mostra ao menos sessenta mulheres se exibindo a cada trinta segundos em que atualiza
sozinha, junto de mais centenas decamgirlscadastradas. A plataforma também apresenta as categorias de
garotos, mulheres transexuais e homens transexuais ao vivo, para além das garotas, e, no cadastro como
modelo da plataforma – que inclui uma chamada dizendo “Ganhe muito dinheiro, seja stripper virtual!
Seus rendimentos podem chegar a R$25.000,00 por mês!” (CÂMERA PRIVÊ, 2019) – basta incluir nome
de usuário, e-mail, senha, uma verificação manual que indica que o usuário não é um robô, e a seleção
obrigatória do campo de aceite dos termos de serviço junto da confirmação de ser maior de dezoito anos.
Não há negociação com os termos de serviço para nenhuma categoria escolhida de exibição.
Percebendo esta realidade, a partir de uma ficção como o filme “Cam” (2018), disponível na plataforma Netflix, tomado como texto, buscamos refletir sobre como as narrativas ficcionais estão descrevendo a “realidade” dessas trabalhadoras sexuais no ambiente online. Aliada a essa discussão, almejamos
tratar dos assuntos de construção identitárias na contemporaneidade, das subjetividades e relações de poder presente no desejo do/no corpo do outro. O objetivo desta pesquisa foi tomar o filme “Cam” como uma
problemática capaz de encontrar respaldo em dados documentados; com vistas a refletir como o território
online tem favorecido paradoxalmente a possibilidade de uma exposição mais segura das trabalhadoras
sexuais, ao mesmo tempo que tem produzido debates para problematização das condições de trabalho,
construções identitárias e direito ao esquecimento destas mulheres.
Além do referencial bibliográfico tradicional, tomamos a plataforma Netflix como “biblioteca online de vídeos” sendo esta lida como texto. Pretendemos validar os documentários, também originais, “Hot
Girls Wanted” (2015), que trata de protagonistas reais expostas a condição de trabalho da pornografia
mainstream ao mesmo tempo em que a maioria opera também câmeras para complementar a renda, ou
como forma de parar de fazer cenas sexuais com outras pessoas; e “Pornocracy” (2017), que engloba o
debate sobre o desconhecimento dos donos de plataformas que exploram o trabalho sexual das camgirls;
como fontes bibliográficas para o debate da problemática destas condições.

388

“Cam”: o ficcional tomado como texto
O filme “Cam” (2018), original Netflix, trata da perseguição da protagonista por alcançar uma melhor colocação no ranking de uma plataforma de exibição para camgirlsantes de ter sua conta misteriosamente invadida e não encontrar respaldo da plataforma para a qual trabalhava, nem da polícia, ou família,
e se vê em uma situação de vulnerabilidade e descredibilidade. Ao trazermos o filme “Cam” como central
em nossas discussões, sentimos a necessidade de discutir como formulamos nossa visão sobre nós mesmo, sobre o outro e como essa construção se dá por meio da rede, ambiente este fortemente presente no
cotidiano da sociedade.Percebemos em Lola uma tensão desse ser que vive no limiar, tentando solucionar
os problemas que o mundo online pode causar no offline. Não queremos dizer com isso que entendemos
ambos como espaços separados, mas na realidade apresentar algumas problemáticas que giram em torno
da trama e que se faz presente no mundo não ficcional.
Caune (2014, p. 84-85) apresenta que “a cultura funciona como uma tela. Ela é como uma barreira
invisível que organiza, modela e orienta o pensamento e os comportamentos”. Partindo desta afirmativa,
podemos ampliar o conceito apontando que no mundo contemporâneo a tela funciona como um espaço
onde a cultura se desenvolve. Assim, entendemos que as produções imagéticas são capazes de fornecer
materiais ricos o suficiente para discutirmos temas que envolvem este mundo.
Lola vive, durante a história, situações que demonstram as duas formas que Caune (2014, p.78-79)
apresenta de comportamento: “a execução das decisões tomadas por outro e o consumo”. Em sua busca
pela melhor posição na plataforma, Lola monitora suas concorrentes para fazer shows diferenciados, rendendo dinheiro e visualização que por sua vez insere “atores” que influenciam de forma mais direta no que
se faz durante as apresentações.
Para Silva (2014, p.79) a identidade carrega sempre o traço da diferença e a partir do momento em
que “eu me vejo como o outro”, ou seja, o outro e o mesmo se fundem no online, mesmo não estando
no offline, ocorre uma tensão sobre a percepção de todas as regras estabelecidas neste sistema cultural
construído pela personagem principal.Eu sou um signo para o outro, mas agora o “eu” se torna, por meio
da máquina, um signo até para mim mesmo. Associamos a identidade ao conceito de signo por entender
que “identidade e a diferença não podem ser compreendidas [...] fora do sistema de significação nos quais
adquirem sentido. Não são seres da natureza, mas da cultura e dos sistemas simbólicos que a compõem”
(SILVA, 2014, p.78).
A segunda se liga ao conceito de performatividade de Judith Butler (2017), que para esse trabalho
deve ultrapassar o conceito de identidade como descrição e passar a vê-lo como um “tornar-se”. Alice,
quando descrita por sua mãe, é vista como uma garota sem autoconfiança e que rói as unhas, mas ao se
apresentar em frente as câmeras se torna uma mulher que sabe se posicionar para alcançar seus objetivos.
Segundo Hall (2014, p.103) “as perspectivas que teorizam o pós-modernismo têm celebrado [...] a
existência de um ‘eu’ inevitavelmente performativo” e a afirmação de que quando um ciclo chega ao final
a heterogeneidade ganha espaço (MAFESOLI, 2010) corrobora a percepção do autor sobre a pós-modernidade. Lola encerra o filme dizendo que iniciará um novo processo sempre que necessário, ou seja, ela
criará diversas identidades quantas forem necessárias para viver suas aspirações no mundo online.
Desta maneira, percebemos que a partir de uma abordagem discursiva, a identificação “pode ser
[...] sustentada ou abandonada. Embora tenha suas condições determinadas de existência, o que inclui os
recursos materiais e simbólicos exigidos para sustentá-las” (HALL, 2014, p. 105). Essa constatação só é
vista pela personagem ao final de sua jornada na história. Lola não precisava ser eternamente Lola.
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Internet e pornografia: espaço de afetações identitárias e construção de saberes
De acordo com Georges Bataille (1987), pornografia e erotismo são conceitos complexos e de significados múltiplos que possuem variações sociais. Ainda de acordo como o autor, ambos os conceitos se
referem a relações que borram os limites de público e privado nas relações sociais, limites estes que já
estão em constante embate por conta da disseminação da internet em nossa sociedade. Bataille, quando
fala sobre o erotismo, descreve dois tipos de episódio: Um que leva a agressão e outro que leva ao êxtase.
Para o autor, o deleite erótico exige um movimento de ruptura que prepare os corpos para o prazer que será
recebido. Essa ruptura pode ser entendida como um desnudamento, uma violação ou uma transgressão.
Jorge Leite Júnior (2005) apresenta que a pornografia surgiu, como a conhecemos, da passagem
do século XIX para o XX, e este material caracteriza-se pela intenção de provocar o desejo e a excitação
sexual em seu público consumidor como um fim em si mesmo, além da produção de uma massa alheia as
questões filosóficas. Nos focamos aqui na questão do “público consumidor”. O material pornográfico tem
por motivo primário gerar lucro. Atrizes e atores recebem pagamento, diretores e as pessoas participantes
da produção dos filmes e vídeo também. Essas pessoas produzem o mais variado tipo de imagens, que
podem ser definidas desde as mais “leves”, que não mostram atos sexuais em si e que seriam consideradas
“eróticas” pela perspectiva mais popular, até mesmo atos considerados extremos – hardcore como humilhações, fissuras e etc - que desta forma, pelo pensamento popular seriam compreendidas como pornográficas. De acordo com o Leite Junior:
a pornografia, que no início estava totalmente associada à delinquência moral ou legal, com sua
lenta assimilação social, vai se distanciando da representação considerada perversa ou doente,
e com isso ganhando maior legitimidade e aceitação pública. As práticas e imagens fantásticas
deixam de ser algo comum neste discurso visual e tornam-se apenas uma ramificação. (LEITE
JÚNIOR, 2005. s\p)

Tanto que a pornografia, constituída como indústria cultural, se segmenta para conseguir alcançar
o maior público possível, variando entre filmes soft porn e camgirls, em um dos extremos, até os filmes
hardcore de submissões, humilhações e os filmes snuff88. Inclusive a indústria está forjando vídeos para
chamar a atenção de um público específico e segmentado, visando a venda e o lucro que simulam a situação social de pornografia de vingança – de registar um momento íntimo e torna-lo público e publicável na
internet. Aliás, é sabido que parte da pornografia veiculada em redes sociais e plataformas online trata-se
de exposição de imagens e vídeos de crianças e adolescentes entre pedófilos; e parte também de imagens
e vídeos de pornografia de vingança (MACHADO, 2016; MASCARENHAS; CINTRA; BONINI, 2018).
Ambas situações criminalizadas no Brasil, junto da apresentação de conteúdos pornográficos para crianças
e adolescentes.
As pesquisadoras Larissa Costa Duarte e Fabiola Rohden (2016), no artigo em que refletem sobre
os discursos científicos da sexologia como ciência, e da pornografia como discursos que versam sobre a
sexualidade, atentam ao que Michel Foucault (2012) chama de uma “pedagogia da sexualidade”, ou sobre
como certos “saberes” eróticos se apresentam, transitam, e são finalmente incorporados e performatizados
pelo indivíduo através de processos sofisticados de expressão de práticas sexuais. Para elas, de acordo com
Foucault existem dois grandes procedimentos de produção de “verdade” sobre o que entendemos como
88
Filmes snuff são os filmes que, supostamente são gravados assassinatos, torturas e estupros. Afirmamos aqui
que a veracidade destas filmagens não tem sido comprovada, inclusive algumas delas têm sido desmascaradas como falsas. No entanto, existe todo um mito ao redor do consumo e tráfico de snuff ao redor do mundo e, neste momento, muito
se fala a respeito da presença desse material na deep web.

390

sexo: enquanto as civilizações antigas ou não ocidentais teriam organizado seu conhecimento ao redor de
uma arte erótica (arserotica) dedicada a passar adiante o conhecimento dos mais experientes sem especificar ou classificar detalhes do mesmo, as nossas sociedades ocidentais modernas teriam eleito o que o
autor chama de uma ciência sexual (scientiasexualis) – uma hermenêutica do desejo dedicada a explorar
de maneira detalhada as “verdades científicas” da sexualidade.
Entretanto, nesse artigo, as autoras afirmam que talvez, não exista na atualidade, uma ciência sexual
mais explicitamente didática, do que a pornografia. Pois a pornografia é acessível a uma grande parcela
da população e funciona como um grande “arquivo” de imagens sexuais. Essas imagens, reproduzidas e
repassadas, são pedagógicas, pois elas são dedicadas a mostrar e a comprovar a “qualidade” do desejo, a
maneira “correta” de ser ter relações sexuais:
A pornografia é uma das peças centrais da composição dos roteiros sexuais do indivíduo moderno e
a primeira fonte de informação sobre sexualidade para milhões de pessoas. Com o advento e popularização da internet, a gerência deste conteúdo se tornou virtualmente impraticável, de modo que
qualquer indivíduo, de qualquer idade, pode acessar todo tipo de dado que se propuser a pesquisar.
(DUARTE e ROHDEN, 2016. p 720)

O ponto de reflexão das autoras é que “tanto a pornografia quanto a sexologia, no quadro de suas
referências históricas mais tradicionais, também foram convertidas nestas fontes de referências culturais
mais disseminadas sobre sexo”. (p.731). Desta forma, o que as Camgirlsestão fazendo, de certa forma, é
também estabelecer discursos sobre o que é possível, provável e permissível em relação a atos sexuais,
elas estão inseridas dentro desta “scientiasexualis”, trabalhando elas próprias com a construção e o estabelecimento dessa hermenêutica do desejo.
Trazendo essa realidade para o ciberespaço, que é local/ tempo onde as Camgirls trabalham, se relacionam com outras pessoas, pagam contas, fazem compras entre uma infinidade de outras coisas que todos
nós fazemos desse local internet; as relações humanas, dentro do ciberespaço, se tornam um complemento
da constituição do sujeito e da sua sociabilidade.
Camgirls: desejo e subjetividade
Weslei Lopes Silva e Juliana Gonzaga Jayme (2015) em artigo sobre as performances das Camgirls
identificaram uma dinâmica nas apresentações ao vivo online que se ancora em duas vertentes: uma homogênea, dado o seu “caráter coreográfico” e “ritualizado”; porque são movimentos, poses, e times que tendem a se repetir na maioria das apresentações ao vivo que as mulheres produzem e que são transmitidas; e
outra heterogênea, em que constam as variações de acordo com as convocações dos clientes e as disponibilidades e interditos das “strippers” como os autores chamam as Camgirls no texto, e, evidentemente, os
traços pessoais na constituição das apresentações.
Podemos perceber essas duas vertentes no filme, pois hora Lola performa com o que condicionamos
entender como um comportamento “sedutor” de mulher, com caras e bocas, lingeries, e inclusive entonação de voz; e com isso ela consegue manter um público cativo que paga as gorjetas; mas ela só consegue
subir no ranking quando coloca versões mais heterogêneas de sua apresentação, o que inclui comer carne
com as mãos e simular suicídios. Essas situações, algumas dela extremas, mostram muito sobre a construção da eroticidade das pessoas que acessam e assistem aquele show, a “scientiasexualis” de uma parte de
nossa sociedade contemporânea, que tem acesso a internet e possui condições monetárias para pagar por
apresentações eróticas transmitidas ao vivo para audiências do mundo todo.
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Para receber dinheiro e visibilidade que ela deseja, Lola precisa recorrer a práticas extremas de expressão da sexualidade, pois são justamente elas que causam o diferencial que aqueles homens – o filme
deixa colocado que a maioria das pessoas que acessam a essas apresentações são homens cisgeneros – procuram. Eles procuram o extremo, o que violenta, o que machuca, o que extermina os corpos de mulheres
e os corpos femininos.
Na articulação entre o subjetivo e o social, as Camgirls se constroem performaticamente como imagens para serem vistas e comercializadas dentro dessa indústria sexual online, num processo que se dá por
meio da incorporação de rasgos “feminilidade” vista como própria para despertar o desejo dos homens
e agradar sexualmente aqueles que buscam esse tipo de serviço. Com as tecnologias da informática e as
redes sociais digitais, a experiência corporal tem ganhado novos sentidos, pois as ideias de presença e ausência, de proximidade e distância, seja espacial, seja temporal se transformam a todo o momento. Entretanto, nada garante que essas novas experiências sejam preocupadas com o bem-estar físico e psicológico
dessas trabalhadoras.
Maria Elvira Díaz-Benítez (2015) em seu artigo sobre a pornografia do extremo, fala sobre quais são
as especificidades que a pornografia da humilhação pode causar nas audiências. Embora a autora afirme
que grande parte das práticas na pornografia de humilhação se encaixe naquilo que reconhecemos nas convenções do que seria o “normal” do sexual, muitas delas abrem mão da nudez dos corpos, das penetrações
e de qualquer interação com as genitálias, limitando-se a exercícios de infligir dor ou asco-dor no ator que
está participando e “asco”, ou desejo em quem assiste.

[…] a força, a violência, a dominação e a sujeição são relevantes na composição do fetiche e atuam
em função de organizar as disposições segundo a lógica da humilhação. Esta categoria, por sua
vez, é a peça-chave na produção do desejo. A humilhação é gerada para o prazer dos consumidores.
(DÍAZ-BENÍTEZ, 2015, p. 69).

Partindo desse ponto podemos refletir sobre as cenas mais emblemáticas do filme: aquela na qual
Lola simula seu suicídio com uma faca cortando seu pescoço; o outro momento em que a sósia simula um
suicídio com tiro na cabeça; e a uma das cenas finais do filme em que a Lola humana bate a cabeça e causa
ferimentos em si mesma, chegando a quebrar o próprio nariz para provar a inveracidade da outra Lola. Todas essas cenas são as que causam os picos de acesso dos usuários aos shows ao vivo da Lola, tanto quanto
na cena em que usa um vibrador muito potente, que causa muita dor (e quem está assistindo pode presumir
isso), mas é o que a faz subir no ranking. Percebemos nessas cenas em comum que, o que causa desejo na
plateia é a dor infligida no corpo. Virtualmente, o corpo transpõe barreiras, e a dor e a humilhação infligida
a esse corpo também transpõem.
Considerações
Dados os picos de usuários no vislumbre da violência atrelada ao sexo, algumas das situações vivenciadas por Lola ao longo do filme “Cam” nos proporcionaram traçar um paralelo com relação as modelos
e atrizes pornográficas da indústria, para pensarmos para além das violentas performances, também as
violências institucionais. Como destacado na introdução, só no Brasil, um único site pode aglomerar centenas de camgirls se exibindo por dinheiro, comercializando aquele fragmento de sua vastidão identitária.
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O documentário “Pornocracy” (2017) trata justamente de uma investigação acerca dos bastidores
da pornografia, explorando, de uma ponta a outra, seu processo produtivo, na Europa. Desde as meninas
engolindo balas doces em vez de comer para ter energia durante as gravações, mantendo o intestino limpo
para as cenas de sexo anal; até o desconhecimento que temos sobre quem são os donos dos sites que hospedam vídeos gratuitos, pagos, ou mesmo exibição de câmeras. Nenhuma garota sabe quem é seu “chefe”.
A câmera apesar de um recurso que parece oferecer mais autonomia, ainda assim está submetida a
uma plataforma que certamente tem donos que lucram também com as exibições, e, inclusive usam a plataforma para fazer o controle da remuneração, e todos os processos organizacionais. Como já dito, nada é
negociável, e os aceites para se exibir são compulsórios.
No entanto, outras formas de negociação precisarão acontecer no momento de se exibir, e todas elas
implicam em afetações identitárias: quantas horas trabalhar, que performances executar, o que mostrar e o
que esconder. Tudo isso diz de negociações, já que câmera e tela são instrumentos mediadores de interações e trocas eróticas e afetivas.
Já o documentário “Hot girls wanted” (2015) contribui no sentido de pensarmos o fenômeno de
substituição. Evidente que na ficção “Cam”, a substituição foi literal, mas podemos pensar no breve tempo
útil de três meses em média que atrizes e modelos pornográficas experimentam na indústria, sendo o tempo todo substituídas por outras garotas. Afinal, sempre tem meninas completando dezoito anos. E, ao mesmo tempo, a lógica das gravações industriais, diárias, de cenas pornográficas, ou de horas de disputa com
outras milhares de garotas em tantas plataformas possíveis de exibição, desgastam a imagem. A indústria
quer sempre a nova imagem, a modelo que pode ser qualquer uma, desde que não envelheça.
Talvez seja hora de depositarmos de modo mais sensível um olhar sobre a problemática das trabalhadoras sexuais da indústria pornográfica, uma vez que a tecnologia e a pornografia em aliançamento fazem
parte de toda uma pedagogia que já penetrou todas as camadas geracionais, todos os gêneros e as classes
sociais. Nós somos também construídos por esses desejos e essas excitações, e é imperativo que paremos
para pensar sobre essas nossas construções, que refletem em alguém de carne e osso, com uma vida pela
frente, quando o pornô acabar.
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Eixo Temático:
4.Virtualidade e criação: construções e desconstruções.

Resumo:

Partimos de uma expressão extraída de uma escuta clínica – “meu @” – para apresentar duas leituras acerca do objeto a no ensino de Lacan. A primeira leitura é a do objeto a como o objeto causa de desejo, este
ligado à constituição do sujeito, implicado no desejo do Outro como enigma, tendo como consequência
uma validação de ser e ter um objeto de valor na sua constituição simbólica e imaginária enquanto sujeito.
Na segunda leitura, Lacan já apresenta a vertente Real do objeto a, sendo este um traço, uma marca sem
sentido. Tais leituras nos colocam diante da indagação contemporânea: Qual a relação entre o pequeno a, a
angústia e o discurso capitalista?A expressão @ nos permite tatear todas essas leituras, marcando o que é
inerente ao sujeito: sua marca traumática, a sexualidade. Por fim, coloca-se, como provocação,a instância
da letra, aquilo que permite o sujeito e o analista produzirem questões, além de as construírem e desconstruírem na tomada ética entre desejo e gozo de nossa época.

Palavras-chave:Objeto a; Virtualidade; Psicanálise.

Há pouco tempo, tomei nota de uma expressão contemporânea chamada @ [arroba]. O @ pode
ser usado para se referir a alguém por quem uma pessoa, eventualmente, se sente interessado.Inicialmente,
eu a escutei dentro do ambiente clínico: no relato de uma paciente, apareceu o “meu @”. Atentei-me que
esse termo, já existia há muito tempo no Instagram e no Twitter. Aliás, o uso de @ já repercutia em vídeos
e “memes”. Foi esse dizer “sobre alguém” – alguém que pode ser qualquer pessoa, ou mesmo qualquer
coisa – que nos indicou a possibilidade de um esvaziamento do desejo pela falta de nomeação (ou generalização desta), colocando-nos a pensar tanto sobre o conceito de pequeno a – porém, como as expressões
de nossa época apontam a integração da virtualidade na experiência subjetiva respectiva à dimensão que o
89
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objeto a tem como função para cada sujeito –, quanto como este utiliza-se disso para as invenções relativas
aos impasses da sexualidade.
Na psicanálise, temos o conceito de objeto a, também conhecido como pequeno a. Nosso uso de
@, longe da indicação de ser chamado pequeno a, vem como provocação para registrar as seguintes indagações. Primeiro,@ marca uma anulação da diferença sexual, quando retira na fala do sujeito qualquer
expressão como nome, idade, sexo, apontando para uma diminuição da lógica fálica colocada no enigma
sobre o Outro (causa de seu desejo)? Segunda questão: a possibilidade de se conectar ao mesmo tempo
com diversas pessoas, sem gastos – uma aposta bruta de que alguns de seus @s lhe responderá – corresponderia ao modo da leitura do objeto a como zênite social dentro de um discurso capitalista90? Não pretendemos neste trabalho alcançar respostas definitivas, e tampouco interpretativas de @, pois, na lógica
da psicanálise, trabalhamos o caso a caso. Porém, quando uma cultura cria, a seu modo, uma expressão
virtual para dizer de um impasse das relações com a sexualidade,temos aí possibilidade de investigação.
Construir e desconstruir um saber sobre o próprio desejo e suas implicações quanto à sexualidade é sempre uma tarefa complexa,devido à dimensão singular e o alto ensejo da cultura tecnocientífica,
juntamente ao discurso capitalista,em produzir saberes, ambientes, contextos, técnicas que esgotam um
conjunto lógico que contemple o mal-estar que é inerente à condição sexual. O ambiente virtual não fica
fora disso, pois existe como uma extensão da realidade material. Isso faz produzir novos modos de subjetivação e modos de transmissão de expressões na cultura. Em “Radiofonia”, Lacan (1970/2003) enfatiza
o papel da linguagem e dos signos de nossa época como uma aposta no inconsciente, nos indicando a
implicação contemporânea do analista com sua época.
Podemos considerar dois momentos importantes no ensino de Lacan (1966-1967/2008) sobre o
objeto a. Uma primeira leitura é a do objeto a como causa de desejo, isso ainda numa inicial vertente da
concepção do objeto. Esse objeto não se trata de um objeto material, mas sim um operador lógico intersubjetivo decorrente da constituição do sujeito do inconsciente. O pequeno a domina tudo que é possível
ao sujeito cercar como campo, tomada, penhora, isto é, de seu valor.Lacan exemplifica tal lógica mediante
o processo de alienação.
A alienação ocorre nessa relação do grande A (Outro), que é vivido de forma inaugural na vida da
criança; porém, num dado momento, este irá aparecer castrado, sendo colocado esse Outro em questão na
origem dessa operação lógica. “O que esse Outro quer de mim?”, coloca-se o sujeito frente o que Lacan
(1966/2008) demarca como o escabroso contanto com a castração, assim também com o Real91.A castração aparece exatamente nessa junção e disjunção do sujeito com o objeto, e, nessa leitura ainda lacaniana,
ela seria esboçada na indicação imaginária com a mãe, que irá se situar como a função que levará o sujeito
escrever.
O que deixa um pouco mais complexa a nossa temática é apontar que o objeto a,na vertente
de causa de desejo,tem relação com o processo de identificação, sendo difícil dissociar objeto, sujeito e
identificação. Desde uma leitura freudiana, o objeto é imprescindível para pensar o inconsciente. Lacan
(1962/2005), no seminário “A angústia”, mostra como a criança, identificada ao objeto ou como falta de
tê-lo, estaria em termos que tem uma estreita relação com eu ideal e Ideal de eu, desenvolvido por Freud
dando ênfase ao narcisismo. Lacan (1962/2005) assinala que existem dois tipos de identificações imaginárias. Existe a identificação especular i(a):a função do investimento especular situa-se no interior da
90
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dialética do narcisismo, tal como Freud (1914/2010) introduziu o eu ideal, a instância imaginária prévia ao
complexo de Édipo, em que se credita uma plenitude que vai de encontro a uma validação do Outro sobre
sua própria imagem de valor. A outra identificação com o objeto a aparece já numa identificação e em sua
relação com o falo. Seria o que Lacan (1962/2005) chama de uma identificação mais misteriosa, cujo enigma se inicia produzindo a pergunta que marca uma falta – da própria criança como também do Outro –,
pois assim como o falo recebe investimento libidinal, o falo também aparece como a menos, uma lacuna.
A causa de desejo marca a relação do sujeito com sua identificação quanto ao objeto de falta, o
que faz ,na perspectiva particular simbólica e imaginária, construir um parecer como semblantes para lidar
com a dimensão do Real e da relação com o Outro. Diante do apresentado, podemos seguir em nossa discussão com Costa e Moreira (2010), que afirmam que estamos no período pós-moderno, o qual podemos
abordar partindo de um declínio da autoridade – a qual compreendemos ser juntamente destituída da queda
do balizento fálico, que quer dizer de uma lógica que se presume uma falta inerente ao objeto perdido. A
pós-modernidade deflagra a queda de autoridade e o alto índice de ofertas de consumo, da não espera, do
pronto atendimento a impulsos, o que, por antecipação, se ergue como barreira ao emprego de recursos
simbólicos e à sublimação, estando como marca presente o declínio dos valores e ideias que marcavam a
diferenciação entre o eu e outro/Outro.
Nesse mesmo movimento transicional, modificaram-se as instituições que sustentavam o avanço
do projeto moderno, dentre eles o Estado, a família, a religião e a indústria. Assim como destacado por
Costa e Moreira (2010), longe de construir um saudosismo de valores e ideias, o que está em jogo é que
sempre existiu, e ainda existe, o mal-estar referente à sexualidade e sua dimensão fálica existente, e isso
se explicita numa certa redução do lugar do Outro como causa de desejo. O que produz, dentre muitos
efeitos, a forma de identificar-se, de pensar a sexualidade e sua dimensão de falta. Lacadée (2011) destaca um fenômeno como uma ideia de “todos iguais”, a qual, muitas vezes, passa por um direito a gozar
como se quer,repousando na recusa em dar lugar à exceção, sendo a cultura tecnocientífica a que também
contemplaria o campo virtual – uma amostra de que a sociedade atual parece aceitar sem pensar qualquer
tipo de risco.
Compreendemos que a virtualidade é utilizada pelo sujeito de um modo bastante singular, porém
o espaço virtual proporciona a ideia do despojamento do sujeito quanto à esfera do seu desejo e o efeito da
resposta vinculada ao outro. Como assinala Sibilia (2014), o ambiente virtual retira muito das restrições
ligadas à materialidade orgânica do corpo humano, ignorando a identidade e o tempo. Proporciona um
adiamento do encontro presencial e fragmenta retirando a instância do olhar, da voz, permitindo um melhor risco calculado de conectar-se ao outro, parecendo-nos viável compreender que, de fato, assim como
a virtualidade é espaço frutífero de recursos, ela aponta para o incessante movimento do sujeito em fazer
anular o mal-estar, e que, se o preço também apontar para uma anulação do Outro sexo, a virtualidade é
um instrumento frutífero, porém no fundo é uma “apple”- pode muito, menos ser uma maçã completa.
A nossa segunda indagação é efeito da reflexão anterior. Para ela, utiliza-se a segunda leitura do
pequeno a. Vamos a ela:com a redução cultural do ideal de eu ligado a uma orientação fálica, agora dar-se-ia um privilégio ao eu ideal e a seu modo autoerotico, ao identificar com os objetos e os modos de gozo?
Isso nos leva a perguntar também sobre o estatuto do objeto a dentro do discurso capitalista. Retomando
“Radiofonia”, Lacan (1970) postula a vertente do objeto como mais de gozar, e não somente como causa
de desejo, chamando esse pequeno a pelo efeito de angústia provocado pelo esvaziamento pela via do
desejo. Seria por tal queda que o significante recai no signo. A prova disso seria dada pelo fato de que,
quando já não se sabe a que santo recorrer, compra-se qualquer coisa: um carro, em especial, com o qual
se dá sinal, digamos, do próprio tédio, isto é, do afeto do desejo de Outra coisa.
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No seminário 10 “A angústia”, Lacan (1963/2005) pontua que o pequeno a teria sua faceta relacionada ao Real, e a angústia faria sinal frente à possibilidade do Real. O Real se inscreveria como no
já elucidado no processo de subjetivação, como o a,um resto irredutível na operação total do advento do
sujeito no lugar do Outro. É a partir daí que ele assume essa função. Na medida em que o a é a sobra dessa
operação subjetiva, seria preciso reconhecer estruturalmente, por analogia de cálculo, o objeto perdido,
obtendo, por um lado, desejo e, por outro, angústia relacionada ao gozo. O falo, como dito anteriormente,tem sua função de abordagem ao Outro: seria ela uma meta essencial em que o sujeito tem que se colocar.
Lacan (1963/2005) ainda ressalta a subjetividade do sujeito focalizada na queda do falo, fato de que o falo
seria mais significativo na vivência humana por sua condição de ser um objeto decaído do que por sua
presença, é isso que aponta a possibilidade do lugar da castração na história do desejo.
Mas o falo ser decaído e a queda do balizamento fálico são instâncias diferentes. A queda da
orientação fálica mostra-se maior na medida em que vemos o impulso às satisfações, cada vez mais autoeróticas. A dimensão da falta fica fora do operador lógico na transmissão de subjetivação. Podemos inferir o “pressentimento” lacaniano sobre o afeto da angústia levado a seu maior nível, o que leva o sujeito
a comprar, prova do desejo esvaziado. Lacan já enfatizava isso antes de “Radiofonia”, ao dizer que, se o
desejo não for distinguido da dimensão do gozo, ou seja, enquanto não se indagar se existe para cada parceiro uma relação, e qual seria ela, entre desejo e gozo, a história estaria fadada à obscuridade (LACAN,
1963/2005), o que podemos compreender como sinal no andar da teoria lacaniana se tratar do discurso
capitalista.
O discurso capitalista, proferido por Lacan,apareceu em uma conferência em Milão, em 12 de
maio de 1972. Lacan (1972) afirma que o discurso capitalista ressalta a predominância do discurso do
mestre: seria ele um discurso loucamente astucioso, pois possibilitaria ao sujeito gozar com o objeto, mas
não o objeto causa de seu desejo; nesse discurso, a proposta seria do mais-gozar, algo para além da linguagem, que é produzido pelo efeito da inscrição da linguagem do Um, isto é,do traço unário, traço este que
partiria de uma dimensão do Real, sem representação.
Brousse (2007) chama o discurso capitalista do novo discurso do mestre, nomeando-o de “mercado comum”. Seria ele uma nova modalidade de gozo ligada ao estatuto do dejeto. O mercado é a forma contemporânea do Um. O lucro permanece como princípio da troca, nenhum domínio dos assuntos
humanos se subtrairia à sua lei. Sua maneira de funcionar é a abstração pelo cálculo da quantidade, que
possibilitaria a universalização da troca, qual seja ela. Os beneficiários seriam também universais, assim
como os devedores. Tratar-se-ia de um mundo de consumidores reais ou virtuais: um mundo de usuários
potenciais. A autora avança em sua crítica ao dizer que essas modalidades de troca tornam objeto todo
elemento que entra nesse mundo.
Pensamos em termos lacanianos que a constituição do sujeito vinculada à noção do objeto em sua
formação proporcionaria os sujeitos encarnarem bem o discurso capitalista. Lacan (1963/2005) enuncia a
função fundamental do estádio do espelho na instituição geral do campo do objeto, que mostra exatamente
a ambiguidade e a dificuldade da identificação entre “eu e o outro, o que é meu o que é seu”. Para Lacan
(1963/2005), no campo da posse, existiriam dois objetos: os que podem ser partilhado e os que não podem.
Os que não podem sê-lo, ainda assim os veríamos circular no campo da partilha com outros objetos, cujo
status repousaria inteiramente na concorrência, sendo uma função ambígua que, ao mesmo tempo, produz
rivalidade e acordo, tornando-se objetos cotáveis, objetos de troca.
Para Brousse (2007), nessa estrutura articulada por Lacan, tudo se transforma em objeto, tudo
é consumível. A utilidade definida nesse seguimento seria que aquilo que é consumível é útil; o útil está
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referenciado ao vital, fazendo que tanto o desejo quanto o gozo se encontrem afetados. Lacan pontuou que
toda formação humana tem como essência refrear o gozo. O discurso capitalista se diferencia por não se
apresentar como limite, barreira, interdito, manifestando-se assim pelo viés do objeto. Lacan ofereceu uma
orientação terapêutica que seria a da diferenciação que se faz na categoria dos objetos, separando os objetos comuns de troca e de concorrência e os objetos que ele denomina pequeno a. Quando os objetos a se
misturarem aos objetos do enjoyment92, eles são detectáveis pela angústia que produzem. A uniformização
generalizante capenga no limite que esses objetos a constituem (BROUSSE, 2007).
Retomandoao uso de @ nas redes sociais, o termo nos fez pensar que um único sujeito poder
marcar @s no mesmo espaço e no mesmo tempo, não implicando gastos nem um mediador necessariamente fálico, pois, na rede, tudo pode se conectar sem qualquer interdito. Por mais que os usuários possam
estabelecer certo critério de adicionar e recusar, ainda sim não fugiria à regra que, ao se colocar no campo
virtual e mais especificamente nas redes sociais, persiste a ambiguidade da relação do sujeito com o objeto, colocando-se o sujeito muitas vezes nessa possibilidade de ser consumido e acessado pelo Outro como
um objeto de gozo.
Estabelecemos agora a última provocação sobre a qual esse pequeno @ nos fez caminhar. Em Radiofonia,Lacan(1970) indaga: o significante não representa um significado; como pode esse significante
recair no signo, que, de memória lógica, representa alguma coisa para alguém? Para responder a essa pergunta, ele nos oferece uma metáfora importante “Não há fumaça sem fogo”. Somos alertados pelo signo,
se ele assinala algo, seria por ter encontrado, na lógica do significante, um meio de romper o engodo do
signo, o de que esse algo é a divisão do sujeito: divisão esta decorrente de que o outro é aquele que cria o
significante.
Essa divisão repercute as desventuras do ataque que, do mesmo modo, fez confrontar-se com o
saber do sexual, traumático – esse assalto condenado, de antemão, ao fracasso pela razão que o significante
não é apropriado para dar corpo a uma fórmula que seja da relação sexual. “Não há relação sexual” (LACAN, 1970), isto é, temos a preciosidade dos signos de nossa época, como uma produção, uma criação
incessante para esvaziar a aproximação com o Real. Ao escutar o @, “meu @”,no âmbito clínico, isso nos
fez refletir que @ pode ser qualquer coisa, qualquer um. Lacan (1970) diz da importância de reconhecer
esse mais de gozar que leva dizer “isto é alguém”. Estaríamos nos caminho dialético de nos afastar desse
discurso e nos autorizar como analistas. @ pode ser tudo;o objeto a não. Seria este o ponto de perguntar,
intervir, colocar em jogo as expressões de nossa época, como um desafio para tomamos a nossa teoria e a
posição de escuta.
Segundo Vieira (2018), o Real em uma análise nunca é puro, inefável. Mesmo ao se apresentar fora
do discurso. Várias foram as ferramentas conceituais feitas por Lacan para lidar com este Real fisgado pelo
significante. Uma delas é assumir que ele se manifesta entre linhas de nosso texto, entre significantes, onde
localiza o sujeito do inconsciente, presença e ausência. Outra seria tomar o Real como apresentação em
meio ao material inconsciente como um objeto. Neste caso, será o objeto a. Assim, o Real se apresenta em
uma análise a partir dos fragmentos de memória que se apresentam como pequeno a.
Vieira (2018) ressalta que não existe letra pura, inteiramente fora de sentido. Lacan nos convida
a tomar a letra como desejo do Outro, pois, ao tomá-la assim, marcamos que ela é presença de uma alteridade que não necessariamente convoca sentidos que ela pode ter assumido em uma história. O sujeito
92
  Conta uma anedota que Lacan, em viagem aos Estados Unidos, deu de cara com uma gigantesca propaganda
luminosa, “Enjoy Coca-Cola”, e fez notar que não queria que o conceito de gozo que ele desenvolvia fosse traduzido pelotermo inglês enjoyment. A associação com esse objeto trivial de consumo nãoconvinha ao real que ele buscava atingir
naquilo que elaborava sob o termo degozo ( Brousse, 2007, p. 3).
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contemporâneo pode dizer @ (foi um modo de dizer). Compreendemos que, seja lá um crush, match, date
expressões da virtualidade teremos algo da escrita particular a perguntar e uma clínica a fazer diante dos
impasses do discurso capitalista. Discurso que oferece saberes e técnicas, objetos que acabam por excluir
uma possibilidade ética para a instância entre o desejo e o gozo. O analista, nos tempos de hoje, encontra
diversos desafios na tentativa de resguardar a ética singular, mas enquanto existir letra temos algo a construir e desconstruir.
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Eixo Temático:
4.Virtualidade e criação: construções e desconstruções.

Resumo:

Este trabalho propõe escutar o funcionamento psíquico de Yoñlu, personagem principal do filme Yonlu
(2018) – baseado na história real do brasileiro Vinícius Gageiro Marques, para recolher os efeitos da
função da virtualidade na criação artística dele. A internet possibilitou-lhe criar músicas e a construir um
campo artístico endereçado ao outro. A pulsão escópica ‘ser – e ser visto’ permitiu-lhe endereçar as suas
músicas ao ouvinte e a estabelecer laços sociais. Entretanto, há um paradoxo. É pela via da virtualidade
que um gozo escópico se impregna para Yoñlu a tal ponto dele cometer um suicídio assistido em tempo
real pela rede. Será que nesse viés a virtualidade não possibilitou uma desconstrução do Outro levando-o
ao empuxo ao gozo?

Palavras-chave: Laço social; suicídio; virtualidade.

A (im)possibilidade do Laço Social de Yoñlu pela Virtualidade

Vinicius Gageiro Marques, também conhecido como Yoñlu, foi um músico amador que se suicidou
em 2006, aos 16 anos de idade. Foi um dos primeiros casos de suicídio assistido via internet no Brasil.
Vinícius Gageiro Marques nasceu em 1 de setembro de 1989, na cidade de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul. Era filho de Ana Maria Gageiro, uma professora e psicanalista, e de Luiz Marques, ex-se-
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cretário de Cultura do RS, que era também professor em uma faculdade. Devido ao trabalho de sua mãe,
ele se mudou para Paris quando tinha três anos e começou a aprender francês, mas mudou-se de volta ao
Brasil, quando tinha sete anos. Alfabetizou-se em francês quando a mãe fazia doutorado em Paris com a
historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco, biógrafa de Jacques Lacan.
A história de Vinicius ganhou notoriedade a partir da veiculação das suas canções na internet e do
lançamento de dois álbuns comercializados pelas gravadoras Allegro Discos e Luaka Bop, que reuniram
a obra do jovem e a publicaram em 2007, um ano após a sua morte. Vinicius foi autor de uma intrigante
produção musical, onde compunha e gravava canções em seu quarto, para em seguida publicá-las em um
canal do YouTube. As faixas trazem letras reflexivas e melodias invariavelmente melancólicas.
Segundo uma entrevista dada pelos pais para a revista Rolling Stone em 2008, Yoñlu sofria de depressão e estava sob internação domiciliar há dois meses quando se matou. O suicídio, explicado em uma
carta deixada a eles, foi compartilhado ao vivo em um fórum na internet, enquanto trocava mensagens de
texto e imagens com outros usuários que não só o incentivaram como também lhe deram conselhos sobre
o melhor método.
De acordo com inventário virtual deixado aos pais pelo garoto, para combater sua crescente depressão e deslocamento na escola e na vida real, Marques tinha uma presença frequente na internet. Aos
14 anos se inscreveu para um fórum de jogos chamado RLLMUK, e rapidamente se tornou regular lá.
Também fez um blog que foi desativado por um cracker em 2007 a pedido do pai de Vinícius, por conter
fotos de outros integrantes da família.
Marques tinha mostrado intenção suicida publicamente em maio de 2006, quando postou em um
tópico que fez no fórum de jogos afirmando “Rápido, alguém diga algo muito bom sobre minhas músicas antes de decidir matar-me”. No entanto, devido a generosas palavras de apoio, decidiu “adiar” o seu
suicídio, e frequentemente mencionou que iria se matar logo após partilhar as suas canções com os outros, até sua morte. Por volta deste tempo, sua mãe encontrou as letras de sua canção chamada “Suicide
Song” em sua cama, e em um estado frenético, confrontou-o sobre o assunto e procurou encontrar mais
traços de pensamentos suicidas, e iniciou-o a um tratamento psicanalítico. No entanto, Marques parecia
estar melhorando. Na tarde de 26 de julho de 2006, Marques disse a seus pais que ele estaria planejando
um churrasco, e mandou-os sair do apartamento no dia afirmando que queria impressionar uma menina.
No entanto, ele fez planos para se matar e trancou-se em seu banheiro com duas grelhas, e postou em um
fórum (em inglês) pedindo ajuda para se matar.
Enquanto algumas pessoas na discussão tentaram implorar-lhe para parar, outros o ajudaram a
se matar, e até mesmo um bombeiro aposentado deu-lhe dicas de como tornar o suicídio mais fácil. Seu
último post foi às 15:02. Enquanto isso, um amigo on-line canadense de Marques descobriu o que estava
acontecendo e imediatamente chamou a polícia local, e deu-lhes o seu endereço.
Embora a polícia e os médicos foram capazes de entrar no apartamento e apagar a fumaça, Marques foi declarado morto por suicídio através de intoxicação por monóxido de carbono por volta de 15:30,
depois ser reanimado várias vezes. Marques deixou um CD-Room de algumas de suas canções e uma nota
de suicídio para seus pais, que os absolveu de qualquer responsabilidade de sua morte e agradeceu-lhes o
seu apoio. Em 2018 foi lançado o longa-metragem ‘Yoñlu’, contando sua história.
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Adolescência e Passagem ao Ato

Freud (1905) define a adolescência como um momento difícil, pois é quando o sujeito deve separar-se da autoridade parental. Embora seja necessário, este é também um momento doloroso de seu
desenvolvimento. Freud (1987) define a teoria da sexualidade em três partes: as perversões sexuais, a
observação da sexualidade infantil e a puberdade. Na última ele discute as escolhas feitas pelo sujeito que
serão reatualizadas na adolescência: escolhas de objeto (homo ou heterossexuais e às escolhas de posição
quanto a sexualidade).
Stevens (2004) define a adolescência como um sintoma da puberdade. Para ele, nesta idade, o sujeito encontra-se com “todos os possíveis” e com o “impossível”. Diante do encontro com o impossível, o
sujeito organiza um possível para si, de uma relação com o gozo, criando assim o seu sintoma, define. Para
Stevens, a adolescência é a enumeração de uma série de escolhas sintomáticas em relação ao impossível
encontrado na puberdade, entre a dualidade “idade de todos os possíveis” e o “encontro com o impossível”, que o autor vai tratar como o sintoma da escolha pela existência.
Para o mesmo autor, a puberdade é um dos momentos cruciais onde a não relação sexual aparece
para o sujeito. Sendo este encontro com a não relação sexual, o encontro com o impossível. E é a partir
daí que a adolescência aparece como uma resposta sintomática que o sujeito vai dar a isso. “Trata-se de
um arranjo particular com o qual ele irá organizar a sua existência, sua relação com o mundo, no lugar,
portanto, da relação sexual”. (STEVENS, 2004).
O não saber provocado pela não relação sexual, intrínseca na condição humana, segundo Lacan faz
para o sujeito um sintoma. “É uma resposta do sujeito ao buraco”, finaliza Stevens (2004). Por outro lado,
o adolescente procura a resposta pela fantasia, que falha, quando é confrontada com as novas problemáticas do sexo. “As passagens ao ato são respostas clássicas às fantasias que falham (...). Estas servem de
últimas barragens à angústia” (STEVENS, 2004). Tem-se então, o suicídio contra a angústia como saída
de cena para evitar a angústia.
Lacadée (2007) discute sobre as provocações à linguagem referindo-se a um excedente de sensações que impede a tradução em significantes, que são inerentes ao momento de transição da adolescência.
“(...) Buscamos saber o porque, num dado momento, o adolescente não pode fazer de outra forma, senão
deixar-se capturar pela atração de um ato a ser efetuado, como se ele fosse mais autêntico do que as palavras” (LACADÉE, 2007).
O mesmo autor afirma que a adolescência é caracterizada pelo confronto ao novo, de sensações e
tensões que não possuem palavras que possam traduzir o que lhes acontece no corpo ou nos pensamentos.
É daí que surge uma confrontação com a linguagem ou uma violência que se traduz através de um ato, de
um Real que o simbólico não dá conta (LACADÉE, 2007).
Lacadée (2007) recorre a Lacan para dizer sobre o gozo, que faz com que o sujeito não queira
necessariamente o seu próprio bem. “Ele pode querer conscientemente ou não, prejudicar-se”, define. A
clínica do ato suicida é, para Lacadée (2007), aquela que ilustra melhor esse paradoxo. É como se existisse
para todo sujeito, uma tensão entre o ideal do eu, que lhe diria como fazer com a sua vida, e, por outro,
uma região obscura que habita profundamente o ser e que diz respeito à sua parte pulsional. Para Lacadée
(2007), o adolescente é parasitado pelas suas pulsões sexuais, que podem ocupar toda a cena da vida, da
qual ele pode se envergonhar. E é aí que ele pode não conseguir autenticar pra si, traduzir em palavras a
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angústia, a vergonha ou a solução radical de uma passagem ao ato.
Segundo Lacan, uma dimensão comum do ato é a de não comportar, no seu instante, a presença do
sujeito” (LACAN, 1967-68, 29/11/67) e “o ato é sem Outro” (LACAN apud BRODSKY, 2004, p.200).
Segundo Guimarães (2009), o ato se realiza em um instante e a sua temporalidade encontra-se no corte
que ele instaura, na surpresa de seu acontecimento, no efeito de novidade que ele produz. Se articularmos
à extensiva produção midiática após a morte de Yoñlu podemos perceber como o ato produz o que é noticiável, o novo (pelo caráter ‘inédito’ da situação) e a ruptura de modelos de segurança ‘tradicionais com
o não saber fazer com a internet, que naquela época começava a ocupar espaços e dar novos usos, como
neste caso, sendo um dos primeiros suicídios assistidos via internet do Brasil.
Segundo Lacan, o ato constitui-se como um verdadeiro começo, justamente no que esse começo
tem de novidade, de marca inaugural. Ele “é ligado à determinação do começo, e muito especialmente, ali
onde há a necessidade de fazer um, precisamente porque não existe” (LACAN, 1967-68, 10/1/68). Para
Guimarães, é aí que reside a verdadeira estrutura do ato.
Miller (2015) considera a adolescência uma construção. Pode-se falar em construção social, com
particularidades em diversas culturas. Há na adolescência, uma autoerótica do saber, que antes era depositada nos adultos e educadores, e agora se encontra automaticamente disponível pela máquina. “O saber
está no bolso, não é mais objeto do Outro”, diz referindo-se às tecnologias digitais e aos smartphones
(MILLER, 2015).
Observa-se que na adolescência há uma separação da autoridade dos pais e que o saber não se encontra depositado no Outro, mas nos outros, como nos objetos midiáticos. Há um atravessamento do real
(o impossível da relação sexual) que leva o adolescente a manifestar-se pela via do ato, já que o simbólico
encontra-se abalado, como evidencia Yoñlu.
Diante dos relatos midiáticos e da produção artística do músico, coube-nos perguntar: Qual é o
lugar do Outro da internet para Yoñlu?

Yoñlu e o Outro da Internet

Percebe-se uma articulação pulsional e uma inserção no mundo, pela arte, possibilitada pelo outro
da virtualidade. As músicas são publicadas online e é por este meio que ele irá buscar o seu reconhecimento, o seu ‘sentido no mundo’, que até então era falar sobre suas angústias em letras musicais. O filme
lançado em 2018 traz uma fala de Vinícius, que diz: “As pessoas costumam deixar uma carta de suicídio.
Eu vou deixar uma música”. E assim o fez, em Suicide Song, produzida e publicada na internet por ele
mesmo.
Em alguns momentos é possível perceber como o outro da internet lhe possibilita uma articulação
pulsional, uma relação imaginária, onde ele precisa do outro para existir, como um suporte identificatório.
Por outro lado, essa relação se faz destruidora, já que ele se perde no outro, quando demanda o reconhecimento de sua arte como condição para não se matar. Trata-se assim, de uma identificação paradoxal:
preciso do outro para existir, mas o outro me destrói. Sem sucesso (em todos os sentidos que esta palavra
poderia oferecer a ele), no momento em que começa a narrar a sua decisão de tirar a própria vida em um
fórum virtual, ele também irá recorrer a este recurso imaginário, pois ele se mata para o outro, sob a su-
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gestão e o olhar deste.
Será que nessa relação imaginária ele não foi expulso da cena como o objeto a? Será que não teria
recursos simbólicos?
Para compreender a relação de Yoñlu com o olhar do outro virtual é preciso recorrer inicialmente,
ao conceito de pulsão escópica definida por Freud (1915). Há um espetáculo nesta exposição que não se
caracteriza apenas pela virtualidade em que é realizado, mas também remete a um gozo escópico do artista
o qual não alcança apenas o prazer, mas o mais além do princípio do prazer, o mais além do princípio do
desejo, o gozo, evidenciando o real.
Em Estádio do Espelho, Lacan (1966) vai dizer que o ser humano se vê por inteiro ao preço de
ser como um outro. No momento em que se espera reconhecer, ele se perde no outro. Segundo Lacan há
uma tentativa de se desfazer dessa captação pela imagem que surge pela agressividade (ou eu ou o outro).
É como se o outro estivesse de posse da minha própria imagem já que percebo meu corpo como imagem
do outro.
O estádio do espelho descreve a ilusão de uma imagem que completa e apazigua a angústia. Ela
corresponde à antecipação pela imagem, da unificação do corpo. Recurso este, utilizado por Yoñlu em
fóruns digitais, de publicações de si endereçadas ao outro, como visualização de sua própria imagem. Segundo Lacan, o corpo faz Um no espelho e o faz por causa da presença de um Outro que está atrás – neste
caso, da tela, do espelho mediado pela conectividade.
A troca de olhares entre um e o outro espera uma intenção, um reconhecimento, para então inscrever uma falta. No caso Yoñlu, entretanto, o Um não se constrói a partir do simbólico, pois não há a falta a
partir da referência do outro. O que aparece é o outro como idêntico. Como define Lacan, a imagem que se
forma no espelho não é apaziguadora, pois traz a completude ilusória da unidade do sujeito ao ponto dele
se perder no outro e reduzir-se ao objeto que é expulso da cena, que de tanto fazer um o leva a morte. No
caso Yoñlu é possível perceber um corpo reduzido ao objeto, ao olhar, que aqui aparece desvelado, tomado
como outro imaginário. O espelho virtual deixa de ser cortina e o olhar não é um véu, mas uma mancha
que desvela o olhar da morte.
Na ‘voz’ da audiência digital, o músico vê o seu duplo, o estranho. Não há apaziguamento da
imagem especular, mas uma injunção. Não há espaço para uma opacidade, pois tudo é uma luz mortífera.
Yoñlu renuncia à vida para dar luz à imagem, pois só é possível fazer um com a imagem através da morte.
A tecnologia propaga a ideia de um olho irrestrito, de um Olho absoluto, como nomeia Wajcman
(2010, apud DERZI, 2016). Esse autor afirma que na sociedade hipermoderna o mundo está transparente,
utilizando, a referência clínica da paranoia para caracterizar esta época. Trata-se de uma época sem obscuridade, sem dúvida, sem sombra: época, como ilustra o paranoico, animada por um ideal de transparência,
em que somos vigiados por um Outro absoluto. O real se transformou em imagem, pois evidencia um olho
penetrante, perfurador (DERZI, 2016).
E assim se faz o Outro para Yoñlu, absoluto, detentor de todas as respostas. Só há razão pela vida se
houver o outro que ouve a sua música. A imagem tampa a falta e a descompleta com o olhar. Entretanto,
Yonlu não suporta a descompletude do olhar na imagem, precisando incessantemente completá-la.
A ideologia por detrás das respostas dos fóruns da internet, para Yoñlu, elimina a divisão da visão
e do olhar, como também a divisão do sujeito, e assim o sujeito frente a este outro encontra-se foracluído
da castração, invadido e à mercê de um Outro voraz” (DERZI, 2016). O jovem busca a verdade e encontra
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o real, faltam-lhe palavras a um impossível que será posto em ato, não sem o olhar do outro que o perfura.
Enquanto preparava a cena do suicídio ele retornava ao fórum para perguntar se o procedimento estava
‘correto’ e assim o fez até conseguir.
A hipótese clínica é a que Yoñlu só poderia reinar enquanto artista. Já que não se pode viver, só se
pode reinar enquanto houver reconhecimento de sua arte. Há uma relação imaginária, onde o sujeito precisa do outro para poder existir. Enquanto se inscreve como artista, ele faz uma articulação pulsional com
o outro que o destrói, pela mesma via mediada pela virtualidade. Yoñlu recorre ao outro para dizer sobre
o amor e o ódio da sua própria imagem, que acaba encontrando ali, online, dispostos a reconhece-lo pelo
clique que mantém a sua produção musical que também o desliga da vida.
Yoñlu torna público em fóruns, questões definitivas sobre a sua própria vida: “Rápido, alguém diga
algo muito bom sobre minhas músicas antes de decidir matar-me”. Pela mesma via, três meses depois, ele
também pergunta: “Tenho duas grelhas queimando no banheiro. O que devo fazer para que seja rápido e
indolor?”. E dentre as duas respostas, já conhecemos o resultado. Diante deste Outro virtual, deixamos a
pergunta: para Yoñlu a internet faz laço ou o desconecta dele?
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Resumo:

O que aqui chamo de descontexto pode ser pensado como uma prática não exclusiva da atualidade, mas
massivamente usada nos últimos tempos, prática capaz de caluniar, mentir e difamar pessoas, fatos e
eventos de grande relevância (como eleições presidenciais), cujos estragos a essas vítimas dificilmente
podem ser reparados com o mínimo de agilidade e eficácia. Desde logo, perde-se a possibilidade de fazer
frente e controle sobre as práticas abusivas. Desse modo, depois que a imagem e a dignidade das vítimas
são destruídas, opera-se de modo tão violento que o poder corrosivo das informações falsas não pode ser
revertido, não no curto prazo. Os processos comunicacionais em alta velocidade e impulsionados em uma
escala gigantesca influenciam opiniões de milhares de pessoas e são responsáveis pela degenerescência
da fama e da reputação de pessoas e instituições. Opinião é aqui um termo que merece destaque. Essa
categoria foi bem ilustrada pelo filósofo francês Gilles Deleuze (1925-1995) em uma série de entrevistas
para a TV francesa, nos anos 1980. Nela, Deleuze, em um dado momento, manifesta seu desprezo pela
“opinião”, vendo nela a superfície de ideias esvaziadas, um deserto através do qual nenhuma questão relevante surge ou poderá germinar.

Palavras-chave: Deleuze; Virtual; Arte-Educação.

Diante de um cenário um tanto sombrio, tentarei apresentar alternativas para que, fazendo-se uso
de um “método” bastante empregado por arte-educadores, possamos ainda resistir a determinadas pressões em tempos de guerra. Mas de qual guerra estamos falando? Ora, muito provavelmente, trata-se de
uma de natureza virtual, ou seja, disputada em terrenos da cultura digital e por isso renovada diariamente.
O que aqui chamo de descontexto pode ser pensado como uma prática não exclusiva da atualidade,
mas massivamente usada nos últimos tempos, prática capaz de caluniar, mentir e difamar pessoas, fatos
e eventos de grande relevância (como eleições presidenciais), cujos estragos a essas vítimas dificilmente
podem ser reparados com o mínimo de agilidade e eficácia. Talvez seja mesmo um conjunto de informa-
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ções que circulam e sobre as quais nossos meios tradicionais de leitura e contextualização se revelam, até
certo ponto, incapazes de responder. De algum modo, os descontextos operam em uma velocidade intensa,
fazendo com que máquinas de guerra sedentárias se sobreponham, cortando fluxos de máquinas nômades.
O que resulta desse processo é uma aguda crise ética, uma vez que as máquinas sedentárias se alimentam,
às vezes, das forças mais baixas em microfascismos renovados, adormecidos ou não, dentro de cada um
de nós.
Ao perceber que o descontexto também é um virtual, fica claro para nós o perigo que ele representa. Ele pode confundir, ele pode reelaborar, ele possui a potência de distorcer a informação, atendendo a
estratégias de discurso com forte permeabilidade e capilaridade junto às massas silenciosas. Em um sentido preciso, a massa é “sem atributo, sem predicado, sem qualidade, sem referência.” (BAUDRILLARD,
2004, p. 12). E, por sua vez, avessa a qualquer qualificação ou transferência (BAUDRILLARD, 2004, p.
12).
O descontexto, nesse entendimento, trata de conteúdos que circulam e podem produzir a cristalização de inverdades, uma vez que tal circulação obedece ao ritmo próprio dos compartilhamentos. Ele é
transversal e se propaga sem controle e sem centro, características que o tornam eficaz para desacreditar
conceitos científicos e destruir a reputação de pessoas ou instituições.
Desde logo, perde-se a possibilidade de se fazer frente e controle sobre as práticas abusivas. Desse
modo, depois que a imagem e a dignidade das vítimas são destruídas, opera-se de modo tão violento que o
poder corrosivo das informações falsas não pode ser revertido, não no curto prazo. Os processos comunicacionais em alta velocidade e impulsionados em uma escala gigantesca influenciam opiniões de milhares
de pessoas e são responsáveis pela degenerescência da fama e da reputação de pessoas e instituições. Opinião é aqui um termo que merece destaque. Essa categoria foi bem ilustrada pelo filósofo francês Gilles
Deleuze (1925-1995) em uma série de entrevistas para a TV francesa, nos anos 1980. Nela, Deleuze, em
um dado momento, manifesta seu desprezo pela “opinião”, vendo nela a superfície de ideias esvaziadas,
um deserto através do qual nenhuma questão relevante surge ou poderá germinar. Deleuze, na realidade, tratou apenas de uma dimensão da opinião, que pode ser resumida como um processo aligeirado de
apreensão dos fenômenos sociais a partir unicamente de um senso-comum raso ou discriminatório. Tal categorização da opinião em Deleuze estabelece uma política de resistência, isto é, ao promover uma mirada
política sobre os contextos da desinformação, o filósofo dá o primeiro passo no combate aos preconceitos.
Lutar contra a opinião é uma das funções da filosofia, segundo o próprio Deleuze (1988-1989).
Essa luta é travada na linha de frente de uma construção de conceitos, estes, por sua vez, formulados a
partir de situações concretas, bem diferente de certa concepção que trata da filosofia como uma reflexão
ou contemplação abstrata e esvaziada de problemas efetivos.

O Real e o Possível, o Atual e o Virtual

Primeiro, sigo a categorização proposta por Lévy (2007, p. 16) quando esse autor nos aponta que
“o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual”, isto é, o virtual sofre a atualização e nesse processo nossa
interação com os fenômenos (ou, em especial, com os suportes textuais) se apresentam simultaneamente
e dialeticamente potentes. Por exemplo, quando lemos um livro, uma obra literária, na realidade estamos
atualizando um virtual, ou seja, o próprio texto do romance. Ainda na trilha de Lévy (2007, p. 16) o real,
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por sua vez, encontra par com o possível, “estático e já constituído”, na linha de um processo de semelhança.
Nesse quadro, o descontexto se apresenta em condições de, ao se atualizar, expandir-se em todas
as direções gerando nessa expansão uma multiplicidade de reelaborações e sentidos. Ao levarmos em
conta que o descontexto também é um virtual, fica claro para nós o perigo que ele representa. Ainda que
levemos em conta a mediação na cultura da mídia, ou melhor, sobre como as interações entre espectador e
mensagem podem assumir contornos muito específicos e contraditórios, não podemos ignorar certa compactação e homogeneização presentes no consumo de determinados conteúdos midiáticos. Levando-se
em conta a velocidade e transversalidade com que a informação circula, precisamos estar atentos a novos
contextos e descontextos que operam no cenário mais recente. Ele pode confundir, ele pode reelaborar, ele
possui a potência de distorcer a informação, atendendo a estratégias de discurso com forte permeabilidade
e capilaridade junto às massas.
Isso nos conduz ao seguinte raciocínio: o par real-possível se deteriora, enquanto a relação virtual-atual se expande, exponencialmente, resultando, desse modo, em uma atrofia dos contextos problematizadores e problematizados. Um exemplo disso são as campanhas difamatórias contra personalidades ou
lideranças políticas, uma vez que, nas massas, o que parece se proliferar são as manchetes sensacionalistas
e a desordem ética e estética. Para Baudrillard (2004, p. 15) as massas “querem apenas signos, elas idolatram todos os conteúdos desde que eles se transformem numa sequência espetacular”.
Por sua vez, quando Deleuze discorre sobre a opinião, ele aponta em seus questionamentos para
a superficialidade de ideias correntes, pouco fundamentadas e nada propositivas, já que incapazes de
produzir problemas ou conceitos. O que o filósofo francês critica é como o senso-comum pode, em meio
aos processos comunicacionais de massa, induzir a conclusões precipitadas ou equivocadas. Nesses contextos, a opinião pode servir de veículo para a desinformação, o que em certos casos, e não poucos, degenera em expressões repulsivas e fascistas, pelo menos no que se refere ao sentimento e ao julgamento
preconceituoso. Esses preconceitos corroboram a perseguição e o extermínio das múltiplas formas de ser
e agir. Contra ele, precisamos estar vigilantes de modo a promover uma ética antifascista, como dito por
Foucault no prefácio à edição francesa do livro O Anti-Édipo: Capitalismo E Esquizofrenia (DELEUZE;
GUATTARI, 2010).
A construção do real pode, retomando-se Espinosa (1983), seguir por linhas de afetos alegres ou
tristes. Não resta dúvida de que seguir as linhas de afetos tristes retiram do corpo as suas potências. Nesse
quadro, o que se deve perguntar é: como escapar aos afetos tristes enveredando-se por opiniões que diminuem nossas ações no mundo? Ora, precisamos ter clareza de que em meio as opiniões produzidas para
nos diminuir, aquelas mesmas alimentadas pela hostilidade e pelo ódio, não haverá espaço para um corpo
pleno.
Estar mergulhado nos afetos tristes de notícias e opiniões que instalam tribunais de moralidade,
avessos às múltiplas formas de agir no mundo, não nos dará condições para ir além de nós mesmos. Afundando nessa areia movediça dos fascismos de uma cultura reducionista (uma religião, um corpo idealizado, uma doutrina, uma cultura dominadora, etc.) jamais poderemos realizar nossas potências.
Outro aspecto que envolve a opinião é sua vizinhança com as superstições. Essas, em um certo
sentido, também representam um golpe contra a racionalidade, já que se baseiam no mistério e nos fanatismos. Contrário a essa abordagem reducionista e simplista, o Método Genético de Espinosa (1983)
evidencia-se como uma alternativa bastante eficaz. “Conhecer pela causa significa descobrir o modo pelo
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qual algo é produzido (...).” (CHAUÍ, 1983, p. XIII), isto é, um método que muito mais do que descrever
o que se observa, leva-nos a questionar como um fenômeno é produzido. Mais adiante, refletindo sobre
a Proposta Triangular, de Ana Mae Barbosa, trataremos de discorrer sobre como tais processos genéticos
podem ser desenvolvidos na educação escolar.

Gênese: Leitura, Produção E Contextualização

A perspectiva que se segue foi elaborada por Barbosa (2000) como “método” a ser usado na Educação Escolar como espaço privilegiado, assim como Museus, Galerias e outros espaços do ensino não
formal. A autora ao tratar das abordagens que potencializam o ensino da arte, fornece-nos um excelente
meio para, no contexto educacional, fazermos frente às influências dos diversos textos em seus múltiplos
suportes. A Proposta Triangular como alternativa para o problema da opinião deve ser descrita como um
processo que qualifica nosso esforço em conhecer e questionar. Assim como um princípio genético, tal
proposta, aplicada inicialmente a fruição de obras de artes visuais, pode ser utilizado em diferentes campos
do conhecimento. Em função do espaço, de forma breve trataremos de um relato observado em uma sala
de aula, durante um debate em torno da obra A Liberdade Guiando o Povo, pintura de Eugene Delacroix,
datada de 1830. O caso em questão foi registrado por mim durante as minhas aulas de Arte, em uma escola
da rede municipal de ensino, de Belo Horizonte, no ano de 2008, com estudantes do oitavo ano do Ensino
Fundamental.
Detalhando melhor a proposta de Barbosa (2000) ela está dividida em três etapas simultaneamente
articuladas e não hierarquizadas.
Primeiro, a leitura da obra e suas várias possibilidades e conexões a partir das interações produzidas pelo espectador; segundo, a contextualização, que pode ser histórica, social, econômica, política,
antropológica; e terceiro, o fazer, ou seja, a criação artística do estudante.
A leitura da obra pode ser, segundo teorias mais recentes, tais como a semiologia, a semiótica, o
desconstrucionismo e o feminismo, uma abordagem cultural que permite privilegiar os múltiplos significados empregados pelo espectador-leitor.
A contextualização não seria apenas em seu viés de História da Arte. Esta seria uma abordagem de
ensino de arte modernista. Para uma arte-educação pós-moderna – defendida por Ana Mae Barbosa – os
vários contextos interessam e são relevantes para se pensar a obra de arte. Esse entendimento de contextualização favorece a interdisciplinaridade ao agregar temas transversais como o multiculturalismo e a
ecologia, em sintonia com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1997). Contextualizar é criar conexões com a realidade em suas múltiplas dimensões, na produção do conhecimento que
a arte pode proporcionar. Reduzir a contextualização à história da arte é um procedimento que não está
alinhado com as perspectivas contemporâneas do ensino de arte. Essa redução nos parece limitada, se
pensarmos, por exemplo, na leitura de mundo, proposta em graduações, segundo as teorias da Semiótica.
A contextualização precisa levar em conta a idade de quem está diante da obra para fruí-la. Ou seja,
para crianças de nove ou dez anos, é fundamental explicar que determinada obra foi feita na época em que
os avós da criança eram da mesma idade que sua neta. Para um público mais adulto, a contextualização
pode ser feita fazendo-se referência a acontecimentos mais recentes. No caso de uma pintura do início dos
anos sessenta, fixar para o espectador que tal pintura foi produzida quando Brasília estava sendo inaugu-
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rada ou quando a TV ainda era em preto e branco.
Já o fazer abrange técnicas e suportes na produção de uma imagem, uma visualidade. A criança
executa seu registro do que vivenciou na aula, fazendo dele uma síntese concreta de sua experiência.
Curioso realçar que ainda hoje se confunde aula de arte com um fazer descontextualizado, como se o conhecimento artístico simplesmente estivesse fora do horizonte da formação das crianças e dos jovens. Na
melhor das hipóteses, mesmo a proposta triangular se reduziu a releituras de imagens da arte, reproduzidas
mecanicamente e sem se sustentar na tríade leitura-produção-contextualização.
Prosseguindo sobre o relato, ele é sobre como um dos estudantes recebeu e se manifestou ao ver
a obra plástica, em questão. Ele, vestindo uniforme de uma das maiores torcidas organizadas do Cruzeiro
Esporte Clube, não titubeou em afirmar que o tema da pintura era uma briga de torcidas, dizendo com
ênfase o que pensava, sentado bem próximo ao professor, nas primeiras fileiras.
A contextualização seguiu, em parte, essa linha de interpretação dada pelo estudante. Ainda que
ela possa ser vista com desconfiança e até mesmo como uma brincadeira um tanto desnecessária, não há
como negar que o paralelismo estava dado. Ora, tanto na guerra das torcidas quanto em batalhas entre civis
e militares, pessoas morrem e o enfrentamento se desenrola violentamente. Era relevante, portanto, não
subestimar o cenário proposto pelo estudante e seguir em frente com sua primeira leitura.
Avançando por ela, depois de assimilá-la sem restrições, tentei mediar pontos divergentes, destacando, por exemplo, que a obra de Delacroix foi pintada a partir de notícias de jornais da época, uma
vez que o artista não participou de nenhum dos levantes populares. Ao mesmo tempo, destacou-se que o
processo da pintura demanda uma série de etapas, estudos e escolhas do artista, tornando a imagem por
ele produzida o resultado de uma sequência sui generis, bem diferente do que acontecera nas ruas e fora
filtrado pelas reportagens lidas pelo pintor. Resta saber, também, como o pintor leu os jornais e quais eram
suas possíveis motivações ideológicas.
Por sua vez, acho relevante traçar uma comparação entre a imagem da pintura de Delacroix e uma
foto de jornal. Na véspera do jogo da Eurocopa de 2016, disputado entre as seleções de Rússia e Inglaterra, uma série de tumultos foram registrados e amplamente noticiados. Os organizadores do evento,
previamente, estavam ansiosos diante da ameaça de confrontos entre torcedores de ambas as equipes, o
que acabou de fato acontecendo.
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Nesse cenário, encontramos do ponto de vista das imagens paralelos formais que as aproximam,
como, por exemplo, na figura central do torcedor sem camisa quando comparada com a alegoria da Liberdade pintada por Delacroix. No caso específico da imagem contextualizada no ensino de arte, o que temos
é um virtual, e por ele podemos produzir conhecimento, manejando o interesse dos estudantes, mesmo
quando em tom provocativo. A imagem como texto e suporte de interpretações ou experimentações parece, a meu ver, um aliado que não pode ser desprezado em sala de aula. Mas para tanto é preciso rigor e
conhecimento sobre a abordagem em questão.
As potências das artes podem ser trabalhadas segundo esse “método” que capacita a todo educador
(e não somente aos professores de arte) a mediar com seus estudantes, crianças ou jovens, na direção de
produzir novos diálogos e agenciamentos. É com Freire (1978) que também penso a perspectiva dialógica,
um dos autores que inspiraram a concepção de Ana Mae Barbosa.
Ocorre que ao concentrar os modos de produção segundo o tripé leitura, contextualização e produção, Barbosa possibilitou que temas complexos fossem debatidos em sala, a partir de imagens também
da história das artes.
Ao favorecer esses debates nos diversos campos de saber, como da psicologia, da antropologia,
da história, da comunicação e da cidadania, os contextos poderão ser cruzados e reelaborados conforme a
dinâmica de cada aula, sem necessariamente restringir como a abordagem seria feita, a priori. Queremos
deixar claro que a proposta triangular pode ser muito útil quando um conteúdo das ciências humanas ou
mesmo das ciências exatas é abordado a partir de algum suporte textual, seja ele um gráfico, uma tabela,
uma fotografia, um vídeo ou um objeto qualquer. Nessa perspectiva, os descontextos serão contextualizados, fazendo com que noções apressadas e preconcebidas sejam questionadas e revistas.
Por outro lado, não posso me furtar quando o assunto é a situação da arte e seu ensino na educação
básica. Ocorre que toda a elaboração que pesquisadores da área historicamente construíram ainda é ignorada por muitos gestores da educação. E isso acontece não apenas em escolas estaduais e municipais, mas
também em institutos federais. Em tom de denúncia, não me calo ao ler notícias sobre eventos artísticos
em escolas da rede federal, que promovem esses eventos sem ter um professor de arte na instituição, para
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estudantes do ensino médio, o que me parece um uso oportunista da arte e um desserviço à arte-educação.
Tão absurdo quanto uma semana de arte coordenada por engenheiros ou físicos, seria imaginar uma semana da matemática coordenada por um artista visual. Ainda que seja válida a perspectiva interdisciplinar,
não posso ser ingênuo e apostar que é essa a proposta de quem coordena aqueles eventos. Na realidade,
a coordenação e a distribuição de horas das aulas, excluindo o arte-educador do corpo docente, são resultados de disputas em espaços de poder. É lamentável que a arte e seu ensino sejam assim tratados com
amadorismo e desprezo.
Por outro lado, levando-se em conta o nível dos eventos organizados por quem não é graduado, um
artista visual não se sairia mal ao coordenar eventos da área da matemática ou das engenharias. Ou para
quem acredita que qualquer um daria aulas de arte no ensino médio, eu também daria aulas de matemática,
biologia e física, trabalhando tais conteúdos da mesma forma leviana com que professores não habilitados
assumem as artes na escola.
Mas não é essa a minha proposta. Isso é apenas um exercício para quem não é arte-educador entender o despropósito de termos professores de qualquer área assumindo conhecimentos para os quais não
foram devidamente preparados.
Constatar casos de professores não habilitados em arte assumindo horas dessa disciplina para complementar a jornada de trabalho em instituições de ensino é uma triste realidade. Nesse aspecto, julgo que
a arte acaba sendo vítima de sua própria potência, ao refletir que, para muitos gestores, as artes podem
representar uma ameaça a poderes estabelecidos e majoritários. Basta notar que muitas das expressões
artísticas contemporâneas, para ficar apenas em um exemplo, são de autoria de artistas, homossexuais ou
negros, mulheres ou não-europeus, isto é, eles são identificados com expressões minoritárias, historicamente excluídos. Esses artistas, muitas das vezes, trabalham com contradições e desejos silenciados. Tais
conteúdos precisam, na visão limitada de gestores preconceituosos e autoritários, permanecer no silêncio
e no esquecimento. Com a palavra, a professora Ana Mae Barbosa (2000, p. 36), relatando a produção de
vídeos em um projeto de arte da Fundação IOCHPE, com gravação das impressões dos estudantes:

O que mais me impressionou foi o curto e incisivo depoimento de uma criança de 12 anos; pobre,
muito pobre, pobreza detectável visualmente, não só através da roupa, mas do gesto e do olhar, que
disse: “por que nunca ninguém me falou sobre arte abstrata? Gostei muito de entender isso”. Sonegação de informação das elites para as classes populares é uma constante no Brasil, onde a maioria
dos poderosos, e até alguns educadores, acham que essa história de criatividade é para criança rica.
Segundo eles, os pobres precisam somente aprender a ler, escrever e contar. O que eles não dizem,
mas nós sabemos, é que, assim, estes pobres serão mais facilmente manipuláveis.

Palavras Finais

A opinião para o filósofo Gilles Deleuze é o retrato de certa predisposição à respeito daquilo que,
correntemente, encontra sentido ainda que sem qualquer fundamento. Até certo ponto, cada um de nós estaria pré-disposto a acreditar em noções a priori quando repetidas à exaustão, sobretudo através das mídias
digitais. Estas têm a vantagem (e perigo) de exercerem grande poder sobre aquela opinião. O que não se
pode desconsiderar são as mediações que cada espectador produz ao interagir com essas mensagens. De-
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vemos deixar claro, por outro lado, que para Deleuze os processos de mediação não estavam no horizonte
de sua reflexão. Na realidade, o filósofo francês olhava com desconfiança para algumas teorias da comunicação, apesar de muitas de suas abordagens serem amplamente reelaboradas nessa área de conhecimento.
Os descontextos representam uma ameaça aos processos de diálogo e construção do conhecimento.
Ao ampliar em cada um de nós o que de pior pode haver, reforçando e cristalizando ideias pré-concebidas
e infundadas, somente com método e na educação se encontra, pelo menos neste artigo, uma alternativa ao
quadro nefasto da desinformação. Condenar a produção científica como sendo fruto de ideologias políticas
faz com que a perseguição e o obscurantismo estejam à frente da busca pelo processo do conhecimento
e da livre circulação de ideias. As contradições precisam de uma abordagem que seja dialética, minimamente eficaz para que possamos sair das opiniões correntes em direção a um novo e reelaborado contexto.
A proposta triangular de Ana Mae Barbosa ao demonstrar que os textos podem ser lidos, re-produzidos
e contextualizados em diferentes abordagens é para todos nós uma alternativa, sobretudo, no espaço da
escola, mas não semente ao lado dos arte-educadores. Por outro lado, demonstrei que a arte e seu ensino
ainda são desprezados por gestores da educação, o que denuncia suas visões estreitas e preconcebidas,
também dominadas por descontextos. Espero com este trabalho contribuir para que tais equívocos diminuam e haja uma compreensão mais respeitosa com o ensino de arte.
O que defendo neste trabalho é que o “método” de Ana Mae encontra aplicabilidade em qualquer
disciplina obrigatória da educação básica, ou seja, qualquer texto e suporte podem ser lidos e operados segundo a tríade aqui demonstrada. Esse processo de conhecer me parece fundamental para que professores
e estudantes, em comunhão, preparem-se para o diálogo e avancem além da opinião e da descontextualização do mundo e da vida.
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Resumo:

A participação dos fãs de Jane Austen nas redes sociais favorece a interação e promove a construção
colaborativa do conhecimento sobre a escritora. O objetivo desta pesquisa é analisar as contribuições do
fandom digital de Austen a partir das interações dos participantes do grupo Jane Austen Society of Brazil
(JASBRA) no Facebook. De modo geral, as interações observadas na comunidade da JASBRA contribuem
para a emergência da aprendizagem colaborativa. E, apesar de não ser um ambiente formal de aprendizagem e seus membros não se considerarem especialistas em literatura inglesa, a riqueza dos conteúdos das
informações é fator que agrega uma diversidade de interações entre as pessoas, promovendo a construção
coletiva ou da inteligência coletiva (LÉVY, 2003). A participação dos membros resulta em uma espécie de
mobilização de competências – cada membro faz contribuições de acordo com seu conhecimento – com a
finalidade de usá-los em benefício do coletivo. Sendo assim, o conhecimento não fica restrito a um número
reduzido de pessoas, ele é construído e reconstruído por meio das trocas sociais e é distribuído para todos.
De um modo geral, foi possível perceber a produção de gêneros discursivos variados que, por sua vez,
promovem a discussão e a manutenção do nome de Jane Austen no ambiente virtual.

Palavras-chave: Jane Austen, Fandom Digital, Gêneros Discursivos, Redes Sociais.

Introdução

Favorecidos pelo acesso à Internet e pelas redes sociais, os fãs de literatura a cada dia se apropriam
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dos espaços digitais para a discussão literária. A participação desses fãs a partir dos laços de interação que
eles reforçam, promove a construção colaborativa do conhecimento a respeito de vários escritores, entre
eles, a escritora Jane Austen. Nesses espaços digitais os fãs encontraram meios de comunicação e compartilhamento (textos, imagens e vídeos) em plataformas digitais. As primeiras plataformas a serem utilizadas
pelos fãs foram as listas de e-mails, os blogs, os fóruns, e, por último, as redes sociais. Nesse sentido, a
Internet facilita o encontro de uma cultura do entretenimento e uma cultura de leitura/escrita vinculada a
obras literárias. Assim, as interações de fãs literários por meio de ambientes virtuais substituem os antigos
círculos de leitores por uma série de leituras e releituras possíveis.
Hills (2002) apresenta uma definição para fã como sendo alguém que é obcecado por uma estrela,
celebridade, filme, programa de televisão ou banda. Por outro lado, em sua obra seminal sobre cultura
participativa, Jenkins (1992) apresenta um conceito para fã como alguém menos alienado ou consumidor
passivo. Na opinião do autor, os fãs são verdadeiros especialistas, ainda que sem reconhecimento oficial
ou poder social. As pesquisas a respeito dos grupos de fãs (fandom) da escritora Jane Austen também têm
passado por um crescimento, apesar de já ser tema de estudos acadêmicos há algum tempo. Nos últimos
cinco anos, houve um aumento nas pesquisas voltadas para o universo dos seus fãs. Johnson (2012) e
Lynch (2000) discutem a respeito de Janeites (fãs de Jane Austen) – termo cunhado por George Santisbury
em 1894 para referir-se a alguém que sente profunda afeição pela escritora Jane Austen e seus livros – e
como os fãs agem como verdadeiros discípulos e devotos (TOOD, 2017) em diferentes culturas em torno
do nome da escritora.
A análise do fandom de Jane Austen, especificamente a comunidade JASBRA no Facebook contribuirá para uma percepção do comportamento destes fãs, além da análise sob da construção colaborativa
do conhecimento irão fornecer uma visão diferenciada do grupo e quais gêneros são produzidos nesse
ambiente digital.

O grupo da JASBRA como Rede social de Internet

O Facebook, assim como qualquer rede social, é composto por atores e suas conexões (RECUERO, 2006). Os atores são os membros da comunidade da JASBRA, que, a partir de suas interações, fazem
a manutenção das conexões ou laços sociais (RECUERO, 2009b). De um modo geral, foi possível observar no grupo que as conexões sociais são de dois tipos: o primeiro pode ser caracterizado pela alta interação e reciprocidade dos membros (laços sociais associativos); enquanto o segundo pode ser demonstrado
por meio das relações que os participantes têm dentro e fora das redes sociais, ou seja, em encontros na
vida real (laços sociais multiplexos).
Motivados muitas vezes por assuntos de interesse em grupo, dentro do universo de Jane Austen,
os membros costumam reagir às publicações que lhes são de interesse comum. Já os laços sociais multiplexos podem ser observados ao constatar que alguns membros da comunidade da JASBRA têm interesse
em manter amizade na vida real e realizam encontros presenciais em seus estados de origem. Exemplos de
manutenção dos laços sociais multiplexos são as participações e interação em outras redes sociais do grupo e/ou interesses afins dos membros da comunidade, a constatação por meio de fotografias ou marcação
de eventos para encontros presenciais, e, até mesmo por relações de amizade duradouras, como é o caso
das relações entre alguns integrantes.
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A comunidade é considerada rede no sentido de comunidade de prática, já que seus membros estão
conectados por relações de amizade ou pela participação na comunidade (WENGER, 2011). Enquanto
comunidade de prática, a JASBRA possui as características propostas por Wenger (2012): quanto ao domínio, a comunidade tem uma identidade definida em torno da escritora Jane Austen, cujo interesse de seus
membros faz com que mantenham o compromisso de permanecerem juntos durante anos; enquanto comunidade, o grupo se ajuda mutuamente na construção do conhecimento em torno do universo das obras
e biografia da escritora; e, a prática pode ser observada na atuação de seus membros que abordam temas
recorrentes como os livros e adaptações das obras da escritora, produzem gêneros variados, fortalecendo
a interação sustentada.
O grupo também se apresenta como uma rede que realiza dois tipos de compartilhamento de informações: redes emergentes e redes de filiação/associação, como proposto por Recuero (2012a). O grupo da
JASBRA é uma rede emergente, ou seja, “aquela que está viva, presente nas interações dos atores sociais,
sendo construída e modificada enquanto as interações acontecem” (RECUERO, 2008), e os membros
estão continuamente realizando trocas sociais, compartilhando dentro e fora do grupo, comentários e
reações. A JASBRA como rede social emergente, se constitui principalmente pela apropriação do site do
Facebook pelos membros do grupo.
Além de realizarem conexões, o grupo é também uma rede de filiação/associação à medida que os
membros interagem com outras pessoas de diferentes redes sociais e replicam conteúdo dentro e fora do
Facebook. Isso é possível de ser observado quando são publicados posts originados de outra comunidade
ou fanpage do Facebook ou publicações do Youtube, Instagram e Twitter, por exemplo.
Conforme Ishida (2016), um perfil ou grupo pode influenciar outros usuários à medida que suas
publicações são levadas em consideração, tornando-se um broadcaster, um conector ou legitimador. Nesse
sentido, a comunidade da JASBRA pode ser considerada como referência de divulgação de notícias e informações sobre a escritora. O grupo é considerado um broadcaster já que existem publicações com elevado número de interações, comentários e compartilhamentos, já que funciona como um conector, tendo em
vista que as publicações originadas ali são compartilhadas e atingem outras pessoas, grupos e, inclusive,
falantes de outras línguas.
Por fim, o grupo também se enquadra como legitimador, pois é o grupo considerado referência
dentro do Universo Austen no Brasil e no exterior, conforme Yaffe (2013) e Fullerton (2017), por divulgar
informações sobre a escritora, além de publicações no blog da JASBRA e demais redes sociais.
O grupo também possui as características de conexões associativas e emergentes propostas por Recuero (2012b). As conexões associativas geram visibilidade e popularidade ao grupo, tendo em vista que,
ao fazer parte da JASBRA, o membro acaba por divulgar as publicações da comunidade ou destacar sua
participação quando reage, comenta ou compartilha uma publicação. A participação efetiva no grupo e
consequente divulgação da JASBRA favorecem o processo de legitimação da comunidade, quando mostra
como um grupo é interativo e presente na rede.
Quanto à produção de conhecimento gerada pelo grupo, ele se assemelha à inteligência colaborativa proposta por Rheingold (2012). Levando em consideração que a JASBRA é composta por pessoas
de diversas formações e profissões, as habilidades e conhecimento dos membros são organizados de tal
maneira, que podem ser usados em benefício da coletividade, isto é, o conhecimento de cada integrante do
grupo produz publicações que podem ser úteis aos demais membros do grupo. Sendo assim, a inteligência
coletiva, como proposta por Rheingold (2012) pode ser reunida pelas mediações das redes sociais e o laço
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social é construído e fortificado pelo saber, não apenas acadêmico, mas aquele que ultrapassa as fronteiras
da sala de aula, como é o exemplo da comunidade da JASBRA.
O capital social é o fruto da relação e dos laços sociais entre as pessoas (RECUERO, 2009b) e, por
esse motivo, as publicações do grupo da JASBRA favorecem a construção do conhecimento em torno da
escritora Jane Austen. A formação e a manutenção desse capital social são mantidas por meio de publicações e interações entre os membros da comunidade. Além disso, o fato de pertencerem a um grupo como
a JASBRA, possibilita vantagens que podem ser apropriadas pelo grupo e/ou pelos atores (membros)
(RECUERO, 2012b). Percebe-se que vantagens como aquisição do conhecimento, interação e diversão,
proporcionados aos membros do grupo da JASBRA são diferenciadas, pois se trata de um grupo de fãs
com produções que emergem baseadas, principalmente, nas preferências dos membros.
Como em toda comunidade de prática, o conceito de aprendizagem é o elemento central da comunidade da JASBRA. Para que a comunidade possa existir, inicialmente foi necessário o interesse em
participar de um grupo de fãs da escritora, porém, a aprendizagem só ocorre a partir da competência e da
experiência dos membros em escrever publicações que, facilitadas pela interação, promovem aprendizagem. Os membros colaboram, de maneira espontânea, sem a necessidade de criação de um cronograma
de publicações e de modo que não exige muito trabalho dos moderadores. Assim, os membros se auto
organizam, selecionam material que desejam compartilhar com os demais ou escrevem publicações cujo
objetivo é informativo. Além do perfil oficial que administra, modera o grupo e contribui com inúmeras
publicações na comunidade, existem membros (lideranças) da comunidade que se revezam, de maneira
espontânea, em publicar conteúdos que podem ser de interesse do grupo.
Segundo Wenger (1998), o conhecimento é criado, distribuído, organizado, revisado e passado
adiante entre as comunidades de prática. Ao se envolverem em atividades, os membros ativos normalmente realizam atividades típicas como: envolvimento em atividades conjuntas, criação de artefatos, adaptação às circunstâncias que mudam frequentemente, renovação do interesse, comprometimento e relacionamentos. O autor afirma, ainda, que todas as comunidades de prática produzem seus próprios artefatos,
tais como: ferramentas, histórias, símbolos, documentos e websites, por exemplo. No caso específico da
JASBRA, a comunidade produz artefatos diversos, entre eles muitos gêneros como: artigos, monografias,
dissertações de mestrado, teses de doutorado, resenhas literárias, discussões temáticas sobre os livros,
produção de memes, fanarts, fanfictions, debates, publicidade variadas, entre outros.

A produção dos fãs e o conhecimento/capital emergente
Existem inúmeras produções que emergem da JASBRA que se tornam exemplos de capital social
do grupo como, por exemplo, a revista acadêmica Literausten, as publicações em formato cômico, como
as publicações Cartas para Madame Austen e Jane Austen Irônica, os memes produzidos a partir de cenas
de filmes ou séries de televisão baseados nas obras da escritora.
O desenvolvimento do capital social do grupo se estrutura a partir das cinco categorias propostas
por Bertolini e Bravo (2004), a saber: relacional, normativa, cognitiva, confiança no ambiente social e
institucional. As relações e trocas entre os integrantes da JASBRA constitui a categoria relacional, ou seja,
ocorrem por meio da interação; as normas de comportamentos e o que é valorizado pelo grupo, fazem parte da categoria normativa; e a estrutura do grupo, como as regras de interação da comunidade (publicadas
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para que todos possam ler na seção ‘sobre’ do grupo), fazem parte da categoria institucional; as informações trocadas pelos integrantes da JASBRA e soma do conhecimento produzido pelo grupo é a categoria
cognitiva; e, por último, a confiança e cordialidade entre os membros se encaixam na categoria confiança
no ambiente social.
De modo geral, as interações observadas na comunidade da JASBRA contribuem para a emergência da aprendizagem colaborativa. Apesar de não ser um ambiente formal de aprendizagem e nem seus
membros se considerarem especialistas em literatura inglesa, a riqueza dos conteúdos das informações é
fator que agrega uma diversidade de interações entre as pessoas, promovendo a construção do conhecimento coletivo ou da inteligência coletiva (LÉVY, 2003). A JASBRA disponibiliza informações sobre o
universo austeneano e, dependendo da interação e do interesse de cada membro, o conhecimento produzido que constantemente pode ser expandido, transformando as interações nesse ambiente em fator chave
para a aprendizagem colaborativa, ou seja, aquela que é construída a partir da contribuição de todos.
Dentro da perspectiva de colaboração deste grupo, espera-se que os participantes aprendam uns
com os outros, favorecendo o que Johnson (2003) chama de inteligência emergente, ou seja, a capacidade
de guardar e recuperar informação, além de reconhecer e responder a padrões de comportamento humano.
Assim, a inteligência emergente neste grupo gira em torno da vida e obra de Jane Austen, fruto das interações entre os membros da JASBRA que, ao acrescentarem informações em publicações ou comentários,
que levam uns a aprenderem com os outros. A participação dos membros resulta em uma espécie de mobilização de competências – cada membro faz contribuições de acordo com seu conhecimento – com a
finalidade de usá-los em benefício do coletivo. Sendo assim, o conhecimento não fica restrito a um número
reduzido de pessoas, ele é construído e reconstruído por meio das trocas sociais e é distribuído para todos.
O capital social no grupo da JASBRA pode ser compreendido como sendo o recurso criado pelos
membros com o propósito de obter benefícios. O investimento de cada membro é variável, podendo ser
desde a criação do perfil, apenas para acompanhar a comunidade; a criação e a manutenção das conexões
sociais, que trazem informações relevantes ao membro; e, por último, o compartilhamento de recursos.
Assim, ao publicar uma informação que considere relevante para o grupo da JASBRA, o membro estará
realizando também uma forma de investimento. Esse investimento pode ter retorno em forma de curtidas
ou comentários dos demais membros. Por sua vez, os recursos disponibilizados pelo grupo são “construídos, negociados e transformados pela própria ação dos grupos” (RECUERO, 2012b, p. 607).
A criação e a manutenção da comunidade da JASBRA no Facebook, por exemplo, é um tipo de
investimento que depende dos outros usuários para que ocorra a legitimação e o reconhecimento da existência do grupo nesse ambiente. À medida que o grupo possui mais conexões associativas, passa a ter
maior visibilidade, que por sua vez, o torna mais popular, ou seja, o grupo é reconhecido pelos demais
usuários. Assim, quanto mais curtidas, comentários ou compartilhamentos uma publicação possui, maior
é a capacidade de tornar essa publicação visível para outras pessoas. Além disso, a existência de um grupo
como esse, possibilita a circulação das informações já que conecta outros grupos e pessoas diferentes. Recuero (2012b) afirma que a proximidade entre os membros permite que eles se tornem mais investidores
no próprio grupo e aumentem ainda mais a clusterização. No grupo da JASBRA é possível perceber que
há membros que investem seu tempo em procurar e divulgar novas informações sobre a escritora, e eles
agem como verdadeiros investidores do capital social do grupo. Desse modo, quanto maior o investimento, maior o engajamento e principalmente os benefícios coletivos.
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Conclusões
Entre os fatores que justificam a presença cada vez mais numerosa dos fãs de Jane Austen nas redes
sociais deve-se ao fato, principalmente, da facilidade de acesso à Internet e aos dispositivos eletrônicos
como computadores, tablets e celulares. Como leitores e fãs no mundo real, o desdobramento de fãs para
o virtual já era esperado. Yaffe (2013, p. 181) argumenta que “já existiam fãs de Jane Austen antes da
existência da Internet, mas o fandom de Jane Austen é uma criação da era digital93”. Esse fandom global é
composto por pessoas de todas as partes do mundo que compartilham seu gosto em comum pelos livros e
filmes baseados na obra da escritora. Essa popularidade, que pode ser observada em várias línguas em uma
simples consulta ao Facebook, é algo sem precedentes que Jane Austen jamais vivenciou (YAFEE, 2013).
As emergências linguísticas dessa comunidade foram observadas e analisadas a partir dos inúmeros exemplos de publicações como memes, fanfictions, artigos, fanarts, publicações em blogs e redes sociais diversas. Entre as mais populares e que alcançam maior número de pessoas estão os memes, que por
seu caráter irônico e cômico transmitem e são compartilhadas com mais facilidade e agilidade. Os memes
utilizam imagens e palavras para transmitirem seu recado, muitas vezes viralizam na Internet e aumentam
ainda mais a popularidade de Jane Austen. Por sua vez, as fanfictions também possuem um grande número
de fãs leitores e também por esse motivo são emergências do grupo que tem uma boa recepção entre os fãs
e também alcançam um público cativo. Além disso, são publicações que nascem da escrita colaborativa
entre autores, leitores e comentaristas. Por fim, as publicações no Twitter e Instagram também são replicadas nas redes sociais, pois ambos os sites possuem botões de retweed ou repost.
O fandom digital de literatura comporta-se da mesma maneira que os fãs relacionados a outras
categorias. A visão de fã, simplesmente como ser alienado ou consumidor passivo, transformou-se em
uma definição mais complexa que abrange verdadeiros especialistas e com poder social de influenciar
outros fãs. Como comunidade, os fãs acabam por interagir como “tribos” que compartilham interesses em
comum e que agem fortemente na cultura participativa. A comunidade da JASBRA segue um comportamento semelhante: seus membros interagem entre si, e a partir dessa interação produzem conhecimento a
respeito da escritora e alguns podem até podem ser chamados de especialistas.
As emergências que surgem no grupo pesquisado são consequências das múltiplas interações entre
seus membros e todas são mantidas por meio de gêneros. De um modo geral, além da publicação de informações sobre a escritora, provenientes de outros espaços digitais, o grupo também se destaca pela publicação original de conhecimento acerca de Jane Austen e suas obras. Os gêneros produzidos pelo grupo da
JASBRA podem ser enquadrados em duas categorias: gêneros do discurso já consolidados e aqueles que
são emergentes no contexto digital. Mesmo o grupo mantendo-se essencialmente em contexto digital, os
gêneros consolidados no formato impresso são frequentes e nessa categoria se encaixam as traduções, fanfictions, artigos, monografias, dissertações, teses e entrevistas, etc. Assim, levando em consideração que
os gêneros analisados fazem parte de uma comunidade de prática como a JASBRA, todo o conhecimento
é criado, distribuído, organizado, revisado e passado adiante entre as comunidades (WENGER, 1998). A
interação com os demais membros do grupo favorece a realização de atividades comuns às comunidades
de prática, como o envolvimento em atividades conjuntas, que, por sua vez, propicia a criação de artefatos
(gêneros). Além disso, ocorre uma constante adaptação e readaptação do grupo, fazendo com que o interesse seja renovado e a identificação seja mantida. Por fim, acrescento que a utilização de linguagens verbais e audiovisuais nas interações é uma consequência natural de um sistema de aprendizagem complexo
93
“[...] there were Jane Austen fans before there was an Internet, but Jane Austen Fandom is a creation of the
digital age.” (Tradução nossa)
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para que sejam produzidos gêneros diversificados.
Austen é sinônimo da cultura pop e apropriação que seus fãs fazem das redes sociais. Desse modo,
a presença do fandom digital de Austen contribui para que, a partir da interação, novos desdobramentos
surjam, pessoas se conheçam e a escritora seja cada vez mais conhecida e apreciada. A participação on-line garante uma reunião inovadora de fãs, que vivenciam experiências diversificadas. E a cada dia novos
recursos são inseridos nas redes sociais, favorecendo uma reconfiguração da Internet por meio da apropriação dessas redes.
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