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RESUMO 
 

No presente trabalho temos como intuito a compreensão acerca de uma intimidade 
pública, paradoxal e tecnomidiática, que emerge sob o signo da pós-modernidade, 
por meio de práticas intensivas e extensivas de escrita de si na cibercultura, as quais 
vêm provocando o deslizamento e a ruptura das fronteiras que separavam o público 
e o privado na modernidade – a que convencionamos chamar de ciberintimidade. 
Nesse sentido, pretendemos mapear quais possíveis motivações levam esses 
sujeitos pós-modernos a se constituírem por meio de uma escrita intimista, auto-
referente e confessional, que põe em curso uma nova mentalidade acerca dos níveis 
desejáveis de exposição de si. Como metodologia de trabalho, valemo-nos de: (i) 
pesquisa bibliográfica concernente às áreas de interesse; (ii) análise histórico-
comparativa entre os diferentes modos de subjetivação por meio da escrita de si, 
bem como dos distintos modos de pensamento acerca das relações entre o público 
e o privado; (iii) análise do discurso de diários virtuais vertidos em blogs; (iv) 
realização de entrevistas semi-estruturadas junto a escritores de blogs com feição 
de diários virtuais; (v) aplicação de questionário junto a estudantes e professores 
universitários, a fim de mapear algumas pré-compreensões acerca do imaginário 
cibercultural. Ao final, concluímos que a ciberintimidade não implica a ausência de 
filtro em relação à exposição da intimidade, mas tão somente a instauração de uma 
nova mentalidade acerca dos níveis desejáveis quanto aos limites desse filtro, tendo 
em vista os ganhos secundários que decorrem dessa “perda” de privacidade. Entre 
os quais se destacam: o fortalecimento de vínculos de sociabilidade, que resultam 
numa maior possibilidade de troca nas interações entre escritores de blog e seu 
público leitor; a possibilidade de compor novos modos de subjetivação, por meio de 
arranjos singulares decorrentes de uma escrita catártica, que é também uma escuta 
de si; e, por fim, a possibilidade de erguer guardas de flanco contra as ruínas do 
esquecimento, resguardando para si e para a posteridade um relicário de 
lembranças de vida pessoal no “guarda-memória” do blog.      
 
Palavras-chave: Blog. Diários virtuais. Público. Privado. Intimidade. Cibercultura. 
Pós-modernidade.   

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 

This work deals with the attempt to understand a public intimacy that is at the same 
time paradoxical, mediatic and technological, emerging under the sign of 
postmodernity, through intensive and extensive practice of writing itself in 
cyberspace, which have caused the disruption of boundaries between public and 
private in modernity - called by us cyberintimidade. Accordingly, we intend to map out 
what are the possible reasons why the post-moderns subjects constitute themselves 
by means of a self-referencial written, that launches  new terms of  levels of exposure 
to each other. The methodology of work was: (i) study of texts concerning the areas 
of interest, (ii) historical and comparative analysis between the different forms of 
subjectivity that are composed by means of the self-referential writting and the 
various ways of thinking about relations between the public and private sectors, (iii) 
discourse analysis of virtual diaries found on blogs, (iv) qualitative research through 
interviews semi-structured interviews with the writers of blogs (v) quantitative 
research, using sample that are probabilistic and not intentional, with students and 
professors in order to map some pre-understandings about the imaginary 
cibercultural. We conclude that cyberintimidade not imply a lack of filter in relation to 
the exposure of intimacy, but only the introduction of a new mindset about the 
desired levels of the limits of this filter, in view of the secondary gains stemming from 
this privacy loss. Among which are: the strengthening of ties of sociability, resulting in 
greater possibility of interactions between blog writers and their readers, the 
possibility of drawing up new forms of subjectivity, through arrangements arising from 
a naturaly writing cathartic, who is also a way to listen itself, and, finally, the 
possibility of lift guards flank against the ruins of oblivion, guarding for themselves 
and for posterity a reliquary of memories of life in the "memory guard" of the blog. 
 
Keywords: Blog. Virtual diaries. Public. Private. Intimacy. Cibercultura. 
Postmodernity.   
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1 INTRODUÇÃO 
 
Se tens um jardim e uma biblioteca, tens tudo.“ 
Cícero 
 

O presente trabalho decorre de um estranhamento. E de uma surpresa. Desde 

fins de 2008, havia aproximadamente 133 milhões de blogs originários dos quatro 

cantos do mundo. Sendo que, a cada 24 horas, estimava-se que eles recebessem 

cerca de 900 mil novas postagens, em dezenas de idiomas, por meio de textos, 

fotos, vídeos, imagens variadas, quadrinhos e miríades de sinais gráficos 

propiciados pela emergência do chamado “hipertexto”. 1 

Desde logo, é importante anteciparmos que a natureza virtual do hipertexto 

admite múltiplas e infinitas “dobras”, devido à sua contextura aberta, de caráter 

interativo, que convida o leitor a uma espécie de co-autoria. Esse “leitor-autor”, 

forjado pelo hipertexto, é levado a construir seu próprio itinerário, definindo o 

percurso que sua leitura irá tomar por meio das sucessivas escolhas que ele se vê 

impelido a fazer, ao decidir-se sobre as “janelas” que irá – ou não – abrir; ao mesmo 

tempo em que é instado a participar ativamente do processo, emitindo a sua opinião 

sobre o que leu e ajudando o autor a compor a tessitura desse novo corpus textual. 2 

Ao ler o romance realista, o sujeito da modernidade deixava-se guiar com 

maior docilidade pelo roteiro montado pelo autor, contendo a sua curiosidade em 

face do desfecho, para curvar-se a um enredo que guardava certa coesão. Já o 

leitor pós-moderno do hipertexto não sofre essa “tutela”, mas descobre-se, ele 

mesmo, autor de sua trajetória, experimentando e forjando os possíveis scripts de 

sua leitura, ao mesmo tempo em que interfere nos rumos da escritura do autor. Essa 

tomada de posição constitui um novo leitor, elevando-o, a nosso ver, a uma 

condição de co-autor, seja pelas intervenções que produz no texto do outro, seja 

pelo maior grau de autonomia com que conduz sua leitura.  

Diante das infinitas possibilidades de páginas virtuais que podem ser 

acessadas, por meio de múltiplas remissões, em que um assunto leva a outro, e 

                                                           
1 Os números acima referidos foram extraídos da matéria (de capa): 80 blogs que você não pode 
perder, Revista Época, edição 548, 17 de novembro de 2008, p.118 e ss. 
2 É o caso, por exemplo, dos blogs, que reservam um espaço destinado aos “comentários” dos 
leitores sobre os conteúdos “postados” pelos blogueiros (autores de blogs, conforme a terminologia 
usada pelos internautas).  
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assim sucessivamente, esse novo modo de ler e escrever, conectando conteúdos 

por meio de “links” inesperados e surpreendentes, está forjando um novo sujeito, 

diverso do sujeito da modernidade, que se havia constituído pela leitura e escritura 

do romance realista.         

A partir da investigação da escrita digital, tomando como recorte a 

discursividade produzida nos blogs, temos como intuito a tentativa de compreensão 

acerca de uma intimidade pública, paradoxal e tecnomidiática, que emerge sob o 

signo da pós-modernidade, por meio de práticas intensivas e extensivas de escrita 

de si na cibercultura, as quais vêm provocando o deslizamento e a ruptura das 

fronteiras que separavam o público e o privado na modernidade, a que 

convencionamos chamar de ciberintimidade – doravante, cyberintimidade. Nesse 

sentido, pretendemos mapear quais possíveis motivações levam esses sujeitos pós-

modernos a se constituírem por meio de uma escrita intimista, autorreferente e 

confessional, que põe em curso uma nova mentalidade acerca dos níveis desejáveis 

de exposição de si. 

Ao apresentarmos o objeto de nossa investigação, não podemos deixar de nos 

perguntar por qual razão esse tema nos afeta e de que modo ele nos diz respeito. 

Refletindo sobre os caminhos e descaminhos que nos conduziram a essa temática, 

percebemos que o interesse em pesquisar a cyberintimidade do sujeito pós-

moderno, por meio de suas práticas virtuais de escrita de si, nasce, em grande 

parte, da sensação de “estranhamento” de que falávamos logo no início. Tal 

estranhamento advém do fato de que, tendo nascido nos idos da década de 70, em 

pleno século XX, pertencemos a uma geração, por assim dizer, “analógica”.3 

Tivéssemos nascido dez ou quinze anos depois, e tudo aquilo que ainda hoje nos 

                                                           
3 Quando nos reportamos à existência de uma geração “analógica”, em contraposição a uma geração 
“digital”, estamos fazendo uso de uma expressão muito espirituosa que ouvimos de uma professora 
universitária, que, pela especificidade de suas funções, é levada a lidar diuturnamente com o público 
jovem. Trata-se de um trocadilho em que as pessoas de cada geração são comparadas aos recursos 
tecnológicos disponíveis nas épocas correspondentes. Assim, por exemplo, fica implícita a 
comparação entre a máquina de escrever e o computador; a carta e o email; o bilhete e o scrap; o 
telegrama e o torpedo; o diário e o blog; o telefone fixo e o telefone móvel; a máquina de fotografia 
analógica e a digital; o antigo gravador de fita cassete e os modernos gravadores digitais, e assim, 
sucessivamente. As especificidades dessa geração dita “digital” em relação ao imaginário pré-digital 
serão trabalhadas em capítulo próprio. Contudo, antecipamos que essa aparente dicotomia não deve 
ser absolutizada, pois há pessoas de gerações anteriores à era digital e que, não obstante, mostram-
se muito abertas e desenvoltas face às novas mídias tecnológicas; assim como há aquelas que, 
apesar de muito jovens, parecem bastante refratárias aos mesmos recursos.       
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causa alguma perplexidade ou desconcerto estaria, muito possivelmente, 

incorporado a um conjunto de práticas naturalizadas pelo seu uso.  

Portanto, vivemos sob o signo da era digital, estando ainda presos a um 

imaginário pré-digital. Essa embaraçante situação nos conduz, por um lado, à 

curiosidade e ao desejo de integração diante das maravilhosas possibilidades que o 

avanço da tecnologia nos assegura. Mas, por outro lado, permanecemos, de certa 

forma, refratários a essas mesmas possibilidades, em face de um estado renitente 

de nostalgia por um passado “analógico”, cujos ritos e simbologias encontram-se em 

postos em questão.     

Essa ruptura de paradigmas entre o mundo digital e o analógico foi instigando 

aos poucos a nossa atenção, despertada por fatos aparentemente banais, embora 

muito reveladores. De fato, chegou-nos certo dia um aluno cujo grau de aplicação o 

punha acima de qualquer suspeita, e nos disse candidamente, pouco antes do início 

de uma aula:    

- Professora, que pena, não pude estudar a matéria de hoje, para acompanhar 

melhor a sua aula, porque passei a semana toda sem acesso à Internet! 

Por alguns minutos, foi-nos impossível discernir se aquele argumento se 

tratava de uma profunda hipocrisia ou de simples pilhéria - principalmente ao 

levarmos em conta a vastíssima biblioteca que a faculdade lhe punha à disposição. 

Mas quando avaliamos o tom de sua voz, sua postura franca e o olhar inconformado 

que nos dirigia, tudo isso somado às suas boas notas, fomos obrigados a concluir 

que a ideia de estudar por meio de livros simplesmente nem lhe passara pela 

cabeça. Era algo que estava fora do seu raio de visão: o impensável.    

Aquilo nos estarreceu. Principalmente porque dito assim, com tanta 

naturalidade, logo para quem passou a vida comprando livros, muitas vezes sem 

saber sequer como haveria de pagá-los, apenas pelo prazer de aspirar o perfume 

inconfundível, que só um livro novo é capaz de emanar.   

Pouco depois, no 2º semestre de 2007, outro incidente chamou-nos novamente 

a atenção. Em um dos encontros que tivemos com o então diretor-presidente do 

jornal O Povo, um dos maiores jornais da cidade de Fortaleza, no Ceará, o sr. 
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Demócrito Rocha Dummar, a certa altura, perguntou a um grupo de professores, 

representantes de faculdades privadas da cidade, entre os quais nos 

encontrávamos, que sugestões nós seríamos capazes de apontar para resgatar e/ou 

estimular a preferência pela leitura de um jornal impresso, em vez de seu correlato 

virtual.   

De novo, a sensação era de perplexidade, pela descoberta de que nada 

tínhamos a contribuir porque era como se a pergunta estivesse fora do nosso campo 

de visão. Naquela ocasião, éramos ainda tão aferrados a um registro analógico, que 

mal podíamos entender onde estava a “questão”, uma vez que, à época, parecesse-

nos indiscutível que a leitura do jornal impresso fosse mais agradável do que a do 

jornal virtual. E, de uma visada tão etnocêntrica, jamais poderíamos auxiliar o 

jornalista a resgatar a importância do jornal impresso, num mundo em que as fontes 

de informação tendem a se tornar virtuais.   

Voltamos para casa, meditando sobre aquele estranho novo mundo, ao mesmo 

tempo em que pressentíamos a inquietação de um grande comunicador, que se 

encontrava, assim como tantos outros donos de jornais pelo mundo afora, à espera 

de soluções capazes de evitar a tendencial obsolescência da mídia impressa em 

plena era digital.4  

Mas afinal, pensávamos, que grande vantagem nos levaria a trocar a leitura do 

velho jornal impresso pela sua versão virtual? Não saberíamos dizer. Estávamos por 

demais familiarizados com o seu enquadramento, com a disposição das matérias 

sobre o seu espaço físico, com o seu manuseio e até com alguma tinta que, 

eventualmente, insistisse em sujar as nossas mãos, para nos convencermos de que 

bom mesmo seria cansar as nossas vistas, obrigando-as a passar ainda mais tempo 

diante da intensa luminosidade projetada pela tela do computador.  

Além do mais a ideia de poder arquivar matérias importantes em um suporte 

palpável (e de preferência bem às nossas vistas) nos parecia mais reconfortante do 

                                                           
4 Mais tarde, no decorrer da pesquisa, - e, infelizmente, quando já havia falecido o nosso interlocutor - 
viríamos a nos deparar com as interessantes sugestões apontadas pelo polêmico livro de Keen, no 
sentido de tentar resguardar a perpetuidade das nossas mídias tradicionais, mesmo em face da 
explosão da era digital. Cf. KEEN, Andrew. O culto do amador: como blogs, MySpace, YouTube e a 
pirataria digital  estão destruindo nossa economia, cultura e valores. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2009, p.172-191. 
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que ficar ao sabor de um sistema virtual de busca por assunto, que não nos 

inspirava a mesma confiança.  Naquela tarde, voltamos para casa entendendo um 

pouco melhor o que Win Wenders quisera dizer quando, ao ser entrevistado para o 

belíssimo documentário “Janela da Alma”, afirmou gostar muito de usar óculos, 

porque, segundo o cineasta, era confortável ver o mundo “enquadrado” pela moldura 

da sua armação [!].   

Estávamos a essa altura cada vez mais intrigados e desejosos de entender 

esse novo mundo e as concepções que o animam. Na tentativa de dividir um pouco 

mais os códigos da nossa geração com um público de universitários bastante 

jovens, decidimos fazer uma “brincadeira”. Propusemos uma atividade (que eles 

consideraram insólita) e fizemos um recital de cartas, que haviam sido trocadas 

entre artistas, intelectuais e pensadores, os mais variados; fora algumas outras, que 

eram relíquias de família das pessoas ali presentes. O bilhete de entrada era o 

endereço “postal” de uma pessoa querida. No fim da atividade, pedimos ao público 

que escrevesse uma carta ali, na hora, endereçada à pessoa querida em questão, 

que a própria faculdade cuidaria de enviar pelo correio. 5 

Para nossa surpresa, boa parte dos universitários presentes, numa faixa etária 

abaixo de 20 anos, nunca havia enviado sequer uma carta em sua vida, e alguns 

chegaram mesmo a pedir orientação sobre o modo correto de preenchimento dos 

dados relativos à postagem; demonstrando uma inabilidade muito similar a dos 

neófitos que se aproximam pela primeira vez de um computador. 

Assim, as comparações foram se tornando inevitáveis. Ocorreu-nos, por 

exemplo, que a relação que alguns de nós, analógicos, mantemos com o objeto 

livro, como suporte material de nossas leituras, parece se revelar diversa da relação 

que certos indivíduos da geração digital mantêm com seus microcomputadores.6   

Essa possível diferença de valoração quanto aos suportes materiais de leitura 

(livro/computador) - cuja sustentação haveremos de checar ao longo dos estudos de 
                                                           
5 A atividade em questão foi adaptada a partir de uma proposta brilhante que havíamos recebido da 
professora, arte-educadora e fanzineira Fernanda Meireles; tendo sido realizada em Fortaleza, na 
Faculdade Christus, em 01 de março de 2008, ocasião em que coordenávamos as atividades 
complementares do Curso de Direito, sob a coordenação geral da Profa. Dra. Cláudia Leitão. 
6 Por certo, estamos a nos referir às pessoas que, pertencendo à geração analógica, gostam de ler e 
cultivam esse hábito. Portanto, a comparação só tem razão de ser entre pessoas de uma e outra 
geração que gostam de ler – seja por meio de livros, seja na Internet.  
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campo - decorreria, em parte, da lógica de descartabilidade cada vez mais 

acelerada, à qual estão sujeitos os computadores pessoais, em face da rápida 

obsolescência tecnológica em que recaem, carreando-lhes um tratamento mais 

asséptico por parte de seus usuários. 7     

Ao contrário, para os leitores analógicos, os livros não têm um valor meramente 

instrumental de transmissão de conhecimento ou de acesso à informação. Há um 

fetichismo carinhoso, digamos assim, em torno de sua presença, ao ponto de um 

amigo, também professor, ter escrito com certo orgulho, durante um período de 

exílio pessoal, a respeito dos seus exemplares: “Todos, inteligentíssimos, prateando 

a estante, [...] depois que meus livros passaram a transpirar na estante, nunca mais 

estive só.” 8 Nesse mesmo sentido, difícil não pensar também na adoração que 

Borges, mesmo cego, mantinha por seus livros.9  

Igualmente difícil é imaginar que, se o poeta argentino tivesse nascido sob os 

auspícios da sociedade digital, ele pudesse vir a nutrir uma afeição similar pelo seu 

microcomputador [!].   Essa afirmação não se deve apenas ao fato de o computador, 

ao contrário do livro, estar sujeito a uma lógica mercadológica que nos impele a uma 

constante atualização de programas ou mesmo substituição total da máquina e/ou 

dos seus componentes.  O que talvez seja mais determinante para essa relação 

desinvestida de afetos que mantemos com o computador, como suporte material de 

leituras e de comunicação com o outro, é o caráter de maior impessoalidade que ele 

representa para os seus usuários.  

                                                           
7 Nesse mesmo sentido, interessante observar que, mesmo entre escritores de blog, perfeitamente 
ambientados com as práticas de escrita e leitura digital, percebemos uma relação diferenciada para 
com o objeto-livro.  Nossa entrevistada n. 02 afirmou, por exemplo, que o contato intenso com a 
Internet não é capaz de satisfazer o seu interesse particular pela leitura de livros, sendo o seu alto 
custo o principal fator de restrição ao seu acesso; razão pela qual ela procura, volta-e-meia, valer-se 
dos livros que toma de empréstimo à Biblioteca Municipal de Fortaleza. Essas impressões se tornam 
ainda mais paradoxais na entrevista da escritora 01, que apesar de ser uma escritora de blogs 
extremamente lida, demonstra o desejo de ver seus escritos publicados em livro, como se a 
publicação num suporte material mais “palpável” representasse uma espécie de legitimação que a 
estrita publicação em mídia virtual não pode lhe assegurar.      
8 O intelectual a que nos reportamos é o Prof. Isaac Reis, que fez essa sugestiva anotação quando, 
estrangeiro em Florianópólis, procurava cercar-se dos livros com que escrevia a sua dissertação, 
como quem se cercasse de amigos, em busca de alívio para os momentos de solidão e exílio tão 
próprios de quem estuda fora. 
9 Vale conferir o emocionante relato de Alberto Manguel a esse respeito, ele que foi, durante muito 
tempo, contratado por Jorge Luís Borges para ler para o poeta, livros que ele, Borges, já sabia de cor. 
Cf. MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  
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Um exemplo que expressa muito bem essa condição é o email, em 

contraposição à carta. Extremamente prático; bem mais difícil de devassar (a não 

ser que as partes o queiram) e enviado em tempo real. Não é à toa que as cartas 

caíram rapidamente no ostracismo. O email é o ícone perfeito da era da velocidade.   

Contudo, todas essas indiscutíveis qualidades do email não são capazes de 

afetar os leitores “digitais”, do mesmo modo que as cartas afetavam os corpos dos 

leitores “analógicos”. Receber (ou mandar) uma carta é uma experiência sinestésica, 

que atravessa os sentidos dos sujeitos envolvidos.    

E, por mais que os programas venham se atualizando no sentido de oferecer 

uma multiplicidade de sinais gráficos, cujas representações sígnicas procuram 

denunciar o estado de humor de quem escreve (v.g., “carinhas” zangadas, 

sorridentes, etc.), os recursos digitais dos programas de edição ainda não são 

capazes de reproduzir a marca indelével e personalíssima de uma grafia.  A essa 

altura, poderíamos pensar: um scanner seria a solução ótima para essa 

impessoalidade: amantes se valeriam desse recurso para receberem uma 

correspondência com a letra da pessoa amada, via digital, e aplacariam a falta um 

do outro, como nos velhos tempos.  

Ledo engano. A carta segue outra lógica, que não se resume à estrita 

visualização da cópia da letra do remetente. Pela carta, somos reconduzidos a um 

tempo em que as pessoas tinham tempo. O tempo da delicadeza, diria, talvez, Chico 

Buarque.10 Tempo em que havia um sabor muito próprio em escrever e receber 

cartas manuscritas de pessoas queridas, como forma de abreviar a distância e a 

saudade. Tempo em que havia pequenos tesouros secretamente desfrutados, como 

aspergir o odor personalíssimo de seu perfume sobre o papel da carta, somente 

para dar ao outro, por átimos de segundos, a vívida impressão de ter-nos ao seu 

alcance. Ou de, cerrando os olhos, sermos nós mesmos, a inalar um vidro inteiro da 

pessoa amada.  

O caráter sagrado dos pequenos ritos.  A escolha do papel adequado e a 

seriedade de tal escolha. (Só para depois borrá-lo com lágrimas incontidas). Selar e 

gravar com cera a marca indelével de seu brasão.  Ir aos correios e telégrafos, 

                                                           
10 Cf. trecho de sua canção “Todo sentimento”. 
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altaneiro, de carta em punho, e, nos lábios, bem ou mal assoviado, o tema-canção 

do destinatário. Enviar a correspondência e... esperar. Tempo de sofrer a demora. 

De sonhar com a resposta. De irritar-se - também. Mas, ao chegar, enfim, a carta tão 

ansiada, que alegria incomparável!  

E se nos permitimos todas essas digressões, é apenas para demonstrar mais 

claramente por que os corpos que leem ou escrevem emails não são os mesmos 

que recebem ou enviam cartas. Assim como os corpos que acessam a Internet e o 

seu manancial de informações não são iguais aos que manuseiam os livros nas 

estantes da biblioteca.   

Parece-nos que a emergência da era digital virtualizou os corpos, ao viabilizar 

uma forma de leitura que supervaloriza a imagem, em detrimento dos outros 

sentidos e expressões corporais. Assim, não por acaso, a era digital constitui uma 

“civilização da imagem”: 11 o apelo imagético das novas mídias expropria o corpo de 

outras formas de vivência sensorial, reduzindo a cognição a uma experiência 

eminentemente visual. 

Na era analógica, muito ao contrário, os corpos eram atravessados pelos sons, 

cheiros, texturas e sensações que a leitura de livros e cartas lhes incitava.  

Podíamos folhear os livros da pessoa amada, à procura de seus vestígios. 

Anotações ao pé da página, palavras grifadas, comentários em suas margens, ou 

mesmo manchas de café. Todas as pistas, bem vindas. Pelo simples fato de 

denunciarem a passagem do outro entre suas páginas.  

Nesse sentido, o livro novo e perfumado, mas desabitado da presença do 

outro, desapossado de sua leitura, não tem nem de longe o valor de relíquia que 

podíamos atribuir a um exemplar cujas páginas, esmaecidas pelo tempo, pudessem 

nos trazer de volta a pessoa tão estimada, e, por vezes, definitivamente perdida. 

A experiência de perder alguém – pela morte ou pela incompreensão – que nos 

presenteara com um livro seu, nos levaria a pôr centenas de livros abaixo, estantes 

revolvidas, em busca do exemplar há tanto esquecido. Apenas pela descoberta, 

                                                           
11 A expressão aqui utilizada é de DURAND, Gibert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da 
filosofia da imagem. 2. ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2001, p. 5. 
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reconfortante, do escritor atrás da letra. 12 Ao vê-la margeando as páginas dos livros 

que pertenceram ao ser amado, atualizamos a presença do outro, pelo que há de 

definitivo e singular em sua grafia.   

Outra experiência única, repleta de atravessamentos, é a de compartilhar a 

leitura dos livros prediletos com aqueles a quem amamos. Ler (ou ouvir) as 

passagens mais significativas e trocar impressões, no meio do mato orvalhado, sob 

uma árvore frondosa, enquanto matamos uma ou outra formiga mais audaciosa.13 

Ou à beira do mar, diante do céu escarlate, véu de cores intensamente trágicas a 

vestir o horizonte, nos darmos conta de que um livro pode mudar as nossas vidas. E 

que nada será como antes, amanhã. 14    

E o que dizer dos nossos livros de infância? Que raro privilégio, o de podermos 

revisitar os livros através dos quais fomos amados e protegidos, cujas histórias nos 

foram contadas repetidas vezes, até que dormíssemos, ou talvez para isso mesmo. 

(Na época isso nunca ficava muito claro).  

Assim, o caráter multissensorial da leitura “analógica” se intensifica, entre 

outras coisas, em razão de que o livro, sendo móvel, e de fácil transporte, tem a 

propriedade de “colar” à leitura de seu texto, a lembrança de pessoas, lugares, sons, 

paladares e aromas, cuja memória se vai confundindo num amálgama de afetos e 

sentidos. Como na letra da canção de Calcanhoto: “porque meu coração dispara 

quando tem o seu cheiro dentro de um livro”; 15 ou como no discurso de uma de 

nossas entrevistadas (a escritora n. 02), explicando-nos que é possível saber se a 

mãe ou a irmã pegaram emprestado algum de seus livros, só pelo cheiro, de uma ou 

de outra, que assoma de suas páginas, mais tarde, ao folheá-las.   

Por essas tantas razões, passamos a compreender, de forma mais 

significativa, por que leitura e escrita na era digital, comparadas à experiência 

                                                           
12 Essa é uma expressão recorrente no discurso do poeta cearense Ruy Vasconcelos.  
13 Sem dúvida, uma das experiências mais marcantes – verdadeiro divisor de águas -  que tivemos 
durante o doutorado, foi a de havermos cursado uma disciplina “itinerante”, de Tópicos Especiais em 
Antropologia do Corpo, com a Profa. Dra. Glória Diógenes, cujas aulas ocorriam no Parque Adahil 
Bezerra, em Fortaleza, à sombra generosa de suas mangueiras. Entre animadas discussões, leituras, 
e quitutes, preparados e compartilhados pelos amigos, a lembrança de uma xícara fumegante de café 
está irremediavelmente associada aos textos que lemos e desfrutamos juntos.  
14 Como na letra da belíssima canção de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos: Nada será como 
antes. 
15 O trecho citado é de “Vambora” – letra e música de Adriana Calcanhoto. 
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analógica, implicam uma alienação do corpo, 16 em suas potencialidades sensoriais, 

ficando reduzidas a uma atividade predominantemente visual e - em menor escala - 

auditiva.  

Outra questão que perpassa o nosso trabalho repousa na possibilidade de que 

a cyberintimidade venha ensejando – por meio de novas práticas de escrita de si, de 

caráter autorreferente, confessional e intimista – novos modos de subjetivação, 17 

sendo, portanto, constitutiva do sujeito pós-moderno, em vez de ser apenas o mero 

“reflexo” de sua emergência.  

Para tanto, elegemos o estudo de blogs como meio de observação e análise da 

discursividade que constitui o sujeito pós-moderno, como modo de chegarmos até 

ele. Para isso, partiremos de uma discussão epistemológica dos próprios limites e 

possibilidades dos recursos metodológicos utilizados na pesquisa, dedicando 

especial atenção ao emprego da análise de discurso.  Como as discussões de 

método encerram os pressupostos da pesquisa, nos dedicaremos a elas já no 1º 

capítulo.  

A nosso ver, a questão da escrita de si na era digital tem como pano de fundo 

as relações entre as esferas do público e do privado. De fato, tais relações 

encontram-se atualmente muito tensionadas pela explosão de uma escrita 

exacerbadamente intimista, que vem pondo em cheque os modelos de público e 

privado que a modernidade havia produzido.  

Assim, faremos um recuo estratégico, ao longo do 2º capítulo, a fim de 

mapearmos as configurações que o público e o privado assumiram, tanto na 

Antiguidade grega, quanto na Modernidade liberal. Desse modo, buscaremos 

                                                           
16 Esse estado de alienação do corpo, de que nos falarão, oportunamente, Le Breton e Paul Virilio, 
merece uma ressalva importante, que diz respeito ao erotismo onipresente nas salas de bate-papo, 
bem como ao crescimento vertiginoso da pornografia disponível na rede, que aumentou 1800%, entre 
1988 e 2003, passando de 14 milhões para 260 milhões de páginas acessíveis; enquanto o número 
de sites pornográficos saltou de 88 mil em 2000, para 1,6 milhão em 2004, de acordo com o Internet 
Filter Review. (Cf. KEEN, Andrew. O culto do amador: como blogs, MySpace, YouTube e a pirataria 
digital  estão destruindo nossa economia, cultura e valores. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, 
p.146). E, embora não possamos subestimar os poderosos influxos decorrentes dessa carga de 
erotismo sobre os estados do corpo, não deixa de ser significativo que os únicos sentidos acionados 
a fim de viabilizarem a experiência erótica virtual sejam, novamente, apenas a visão e, quando muito, 
a audição. Olfato, tato e paladar ainda permanecem expropriados do sexo virtual, embora já existam, 
de maneira incipiente, alguns acessórios como data gloves e outros gadgets, criados para simular o 
toque humano.    
17 Esse conceito será oportunamente trabalhado por ocasião do 4º capítulo. 
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compreender as repercussões desencadeadas a partir da invenção da “intimidade” 

pelo homem moderno, cuja exacerbação vai resultar, posteriormente, na ascensão 

da sociedade intimista. 18 Para enriquecermos a análise, coligiremos posições 

discrepantes acerca do culto à intimidade: algo entre o derrisório e o emancipatório. 

Assim, nos apropriaremos das polarizações teóricas para caminharmos no sentido 

de sua superação.  

As variáveis relevantes enfrentadas no 2º capítulo impõem um novo patamar 

de complexidade à pesquisa, mas preparam e facilitam a discussão ensejada no 3º 

capítulo, acerca do papel superlativizado que a pós-modernidade vem reservando à 

esfera íntima, por meio da proliferação das práticas de escrita de si na cibercultura.  

Já no 4º capítulo, faremos um novo recuo histórico. Dessa vez, para traçarmos 

um breve levantamento do modo como o mundo ocidental tem lidado com as 

práticas de escrita de si. Usaremos desse mote para nos questionarmos se a 

revolução a que assistimos em nossos dias, perpetrada pela escrita de si na era 

digital, não seria, de algum modo, tributária de uma revolução anterior, que remonta 

aos modernos, consistente na (re)invenção da intimidade, motivada, em parte, pelas 

práticas de leitura e escrita do romance realista. Esta intimidade, cada vez mais 

cultuada, haveria se tornado a força motriz de uma reconfiguração da vida social, 

cuja lógica subverte e confunde os limites entre o público e o privado.  

Assim, o processo contínuo de sucessivas rupturas e deslizamentos entre o 

público e o privado - que havia sido deflagrado desde a invenção moderna da 

intimidade - chega ao seu paroxismo com a emergência da escrita de si na era 

digital, que publiciza o privado e privatiza o público, constituindo um novo modo de 

subjetivação para o sujeito pós-moderno.    

Logo, no decorrer do 4º capítulo, buscaremos investigar por que a era digital 

engendrou condições tão propícias à aclimatação de um novo sujeito. O que faz da 

sociedade digital um cenário tão favorável à naturalização do espetáculo da 

intimidade? Que sociedade é essa, capaz de fabricar o sujeito que celebra a própria 

intimidade desnaturando o seu caráter privado, ao fazer dela o foco das atenções do 

público? De que modo a espetacularização dessa escritura intimista irá reverberar 
                                                           
18 Aqui nos valemos de uma expressão cunhada por SENNETT, Richard. O declínio do homem 
público: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 321. 
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nas antigas configurações entre o público e o privado?  Essas e outras questões 

vão, pouco a pouco, nos introduzindo em um novo patamar da discussão. Assim, 

passaremos à análise mais propriamente dita da escrita digital em suas 

especificidades. Afinal, estará o leitor pós-moderno à procura de uma nova escrita 

na qual ele se reconheça e se constitua – tal como o sujeito da modernidade, que 

soube buscar na leitura e escritura de romances realistas o esteio de que precisava 

para conceber-se um novo homem? E mais: a escrita de si na era digital tem 

realmente o condão de constituir e produzir subjetividades pós-modernas ou ela não 

passa de reflexo sintomático da sociedade cada vez mais fragmentária, complexa e 

heterogênea em que vivemos?  

Nesse quadrante, uma questão que atravessa o nosso objeto de estudo reside, 

precipuamente, na possibilidade da escrita de si na era digital, enquanto modo de 

produção de uma subjetividade pós-moderna. Pretendemos investigar de que modo 

essa escritura autorreferencial, intimista e espetacularizada tem sido capaz de 

produzir um novo sujeito, nos levando, por vias oblíquas, a desvelar importantes 

traços constitutivos da pós-modernidade e do sujeito que ela engendra.  

Para tanto, culminaremos o 4º capítulo com a seleção de blogs por meio dos 

quais procederemos à análise da discursividade constitutiva do sujeito pós-moderno. 

Sempre que possível, buscaremos ainda confrontar a escrita de si produzida em tais 

blogs com o discurso dos autores sobre os seus próprios escritos, colhido por meio 

de entrevistas semiestruturadas; o que permitirá um cruzamento dos dados 

coligidos, viabilizando a produção de uma análise de discurso mais consentânea ao 

nosso objeto.  

E, tal como numa sinfonia, com vários movimentos, estaremos sempre 

retornando ao nosso leitmotiv. Assim, seja tratando da evolução da escrita de si ao 

longo da história ocidental; seja investigando os possíveis paralelos do nosso objeto 

com a escrita romanesca do sujeito moderno; seja enfrentando os efeitos 

impactantes da sociedade intimista sobre a esfera pública e privada; estaremos 

voltando, de modo recorrente, ao problema central da escrita intimista do sujeito 

pós-moderno, cujos desdobramentos podem ser melhor compreendidos quando 

colocados em perspectiva com as temáticas que lhe atravessam. 



 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

2 DA TEORIA À PRÁTICA: OPÇÕES TEÓRICAS, PERCURSOS E 
PERCALÇOS METODOLÓGICOS 

 
“Se te pareço noturna e imperfeita  
Olha-me de novo. [...] Com menos altivez.  
E mais atento.” Hilda Hilst 
 
 
 “O real não está na saída nem na chegada: ele se 
dispõe para a gente é no meio da travessia”.  
Guimarães Rosa 
 

2.1 O problema do texto ou o dilema da assinatura  

 

Ao nos propormos o estudo da escrita de si na era digital, por meio da análise 

da discursividade produzida em blogs de caráter intimista, acabamos nos 

defrontando com uma circunstância que nos pareceu, num primeiro momento, muito 

embaraçosa. E, se ainda agora permanece algum mal-estar, este é sobejamente 

superado pela compreensão de estarmos diante de uma situação que desafia 

progresso pessoal e enriquecimento metodológico.  

Debruçando-nos sobre o corpus textual produzido em tais blogs, procurando 

submetê-lo aos nossos esquemas conceituais de interpretação, nos demos conta de 

que o texto objeto do discurso do Outro nos obrigava a um confronto com o nosso 

próprio texto. Em nosso caso, esse efeito-rebote pareceu-nos particularmente 

inquietante, pois, em se tratando da análise de uma escritura intimista, confessional 

e autorreferente, a característica predominante e comum a todos os blogs 

selecionados era a forma visceral como os textos eram “assinados”.  

Com efeito, nos vimos diante de uma estilística marcada pela autoria, em que 

os sujeitos se desnudam aos olhos do público-leitor, seja por meio da assunção 

declarada de suas opiniões, seja pela presença do autor que ressuma do tratamento 

estético que ele dá ao texto, revelando o cuidado com a adoção de um estilo próprio 

na condução textual.     

De onde, então, o mal-estar?  

A partir do estudo de textos tão carregados de subjetividade, que nos 

obrigavam a “esbarrar” a todo o momento com a questão da autoria, começamos a 
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nos questionar sobre a posição que havíamos tomado em relação ao nosso próprio 

texto. Na tentativa de assegurar-lhe um estatuto de cientificidade, havíamos 

buscado, num primeiro momento, nos esquivar de assumirmos posições muito 

ostensivas ao longo do trabalho.  

Assim, no afã de evitarmos posturas prescritivas, ou excessivamente 

normativas, que representassem um enclausuramento interpretativo, havíamos 

investido num estilo mais impessoal de escritura, que diluísse um pouco mais a 

nossa presença em meio à contribuição de outros autores, de modo a permitir ao 

leitor um leque maior de possibilidades interpretativas, induzindo-o a um 

pensamento mais autônomo, uma vez que nos recusássemos ao oferecimento de 

respostas prontas.   

Ressoava, então, em nossos ouvidos, a advertência que nos houvera feito 

David Le Breton, quando lhe inquirimos sobre a razão de alguns de seus textos não 

transparecerem claramente a sua opinião, ou o fazerem apenas ao final, e de forma 

tênue. 19 Sua resposta fora taxativa: “quem milita, limita”. 20 O que nos levou a 

meditar durante muito tempo, nos abeirando do que ele realmente quisera nos dizer. 

O fato é que, no refluxo desse diálogo, passamos a adotar um estilo menos incisivo 

de escritura, esbulhando aos poucos para fora do texto um ou outro posicionamento 

mais categórico. Sempre no intuito de limar qualquer militância que soasse 

castradora de uma moldura mais ampla de possibilidades interpretativas.   

O problema é que, aos poucos, sem nos darmos conta, fomos desaparecendo 

do nosso próprio texto, tal era o cuidado em não sufocar o leitor com os nossos 

pontos de vista. Assim, estávamos de tal modo empenhados em propiciar ao leitor 

mais elementos para a formação de uma perspectiva autônoma, que havíamos nos 

“escondido” por trás de uma miscelânea de autores e obras, de diferentes 

orientações.   

Contudo, quanto mais contato tínhamos com a escrita siderada, autorreferente 

e passional dos blogs em estudo, mais nos parecia asséptica a leitura do que 

                                                           
19 Como é o caso, por exemplo, de LE BRETON, David. Adeus ao Corpo. In: NOVAES, Adauto (org.). 
O homem máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
20 Essa rica oportunidade que tivemos de debater com o Prof. Dr. David Le Breton sobre o seu estilo 
de escrita nos foi dada quando este, a convite dos Professores Doutores Cristian Paiva e Alexandre 
Flemming, proferiu conferência no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, em 2006. 
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vínhamos escrevendo. Assim, a disparidade entre a escritura hiperautoral dos blogs 

e o estilo originalmente adotado na tese, bem mais blasé e esvaziado de autoria, 

havia nos obrigado a comparações quase que inevitáveis.  

Eis, portanto, o mal-estar.  

Foi preciso que revisitássemos a bibliografia de outra autora - Glória Diógenes - 

para que pudéssemos compreender, aos poucos, que é possível reconciliar as duas 

preocupações balizadoras do presente trabalho. De um lado, importa preservarmos 

a liberdade que tem o autor de escrever por fora das molduras, 21 liberando-se de 

um bacharelismo cientificista, para reencontrar tudo o que pode haver de 

inventividade e artesania na própria ciência. De outro lado, desejamos assegurar o 

respeito à liberdade e ao pensamento autônomo do leitor, não lhe impondo 

conclusões dogmáticas ou interpretações muito restritivas acerca do nosso objeto de 

estudo. 

Assim, ao retomarmos a leitura de alguns dos textos de sua lavra, 22 

percebemos que havia neles uma presença autoral muito intensa, que nos dava a 

franca impressão de termos estado ao seu lado durante os trabalhos de campo, 

partilhando de suas angústias, inquietações e conquistas. Como se de algum modo 

conhecêssemos a antropóloga em questão, desde os primórdios, simplesmente 

porque a tínhamos “visto” atuando em campo, ao longo da leitura de suas obras.  

Contudo, chamou-nos a atenção o fato de que a presença marcante da 

escritora não havia implicado uma militância ostensiva de posicionamentos ou 

mesmo alguma espécie de conspurcação intelectual, tal como temíamos. Muito ao 

contrário. A autora estava inteira em sua escritura, e nós, leitores, também. Àquela 

altura, queríamos a todo custo entender como era possível dar a um texto uma 

estatura de cientificidade sem tornar a sua leitura insípida, inodora e incolor. Onde 

estaria a chave para obter um resultado assim, em que a presença do autor pudesse 

                                                           
21 A metáfora tem sido usada por Diógenes como um chamamento recorrente aos doutorandos do 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, em suas defesas de tese, com o fim de incitar-
lhes a pensar ciência como invenção.  
22 Vide, por exemplo: DIÓGENES, Glória. 2. ed. Cartografia da cultura e da violência: gangues, 
galeras e o movimento hip hop. São Paulo: Annablume, 2008. Ou ainda: DIÓGENES, Glória. 
Itinerários de corpos juvenis: o tatame, o jogo e o baile. São Paulo: Annablume, 2003. 
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atravessar o texto sem roubar ao leitor as suas próprias possibilidades 

interpretativas?    

Aos poucos, fomos nos dando conta de que a resposta estava na coesão 

estética que se depreendia de sua obra, isto é, podíamos distinguir, entre diferentes 

textos, uma estilística muito particular ao trabalho de Diógenes, o que lhe permitia 

assinar seu texto, sem incorrer na “imposição” de uma dada visão de mundo. O 

resultado estético soava mais como um convite à reflexão, de modo a ampliar o 

horizonte hermenêutico dos leitores.     

Estávamos, portanto, diante de uma questão metodológica que perpassava a 

própria escritura do nosso trabalho de tese. E enfrentá-la implicava resolver aquilo a 

que Geertz chamou de dilema da assinatura. 

De fato, para esse autor, uma parte substancial da capacidade de um 

antropólogo de legitimar o seu trabalho, carreando a credibilidade do público para 

suas pesquisas, não decorre (ao contrário do que pensa a sua grande maioria) do 

modo como o pesquisador se conduz em relação aos problemas de campo. Mas sim 

do modo como lida com os problemas do seu próprio texto [!].  

Talvez porque a antropologia tenha tradicionalmente se voltado ao estudo de 

culturas consideradas “exóticas” - ao menos sob o ponto de vista eurocêntrico - os 

desafios excedentes dessa modalidade de campo parecem ter monopolizado a 

maior parte das atenções dos antropólogos, desviando-as dos desafios pertinentes 

ao texto em si, os quais ficavam, muitas vezes, relegados a segundo plano.  

Mas, para Geertz, é preciso dar ao problema do texto o valor e a atenção que 

ele merece, pois de acordo com o autor, “cento e quinze anos de prosa asseverativa 

e inocência literária (...) são mais do que suficientes” 23 para os antropólogos. É 

preciso, vez por todas, atentar para o fato de que os bons antropólogos são 

justamente aqueles cujos textos nos imprimem a sensação de que eles de fato 

estiveram lá. E mais, diz Geertz: a impressão de que se nós tivéssemos estado lá 

                                                           
23 Cf. GEERTZ, Clifford. Obras e vidas: o antropólogo como autor. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
2005, p. 39. 
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(no campo) com eles, “teríamos visto o que viram, sentido o que sentiram e 

concluído o que concluíram.” 24 

Assim, o que há de inovador em sua tese é o fato de que, para o autor, essa 

impressão generalizada de verossimilhança resulta muito mais diretamente da forma 

como o antropólogo lida com os problemas textuais, do que, até mesmo, do modo 

como ele lida com os problemas de campo.  25 

E para convencer seus pares, Geertz se vale de um minucioso estudo 

estilístico de quatro cânones da antropologia, a fim de demonstrar de forma 

inequívoca que a assinatura de um texto antropológico se dá pela forma 

inconfundível com que o autor constrói a sua prosa, 26 levando-nos a “estar lá” com 

ele no campo, mesmo que nunca tenhamos nos ausentado de nossas poltronas.   

Em suma, para a estética antropológica de Geertz, forma também é fundo, na 

medida em que uma descrição factual, por extensa e minuciosa que seja, aliada ao 

mais rijo aparato conceitual, por si mesmos, não garantem o efeito de 

verossimilhança que só pode ser obtido à custa de um embate entre o antropólogo e 

seu texto.  

Assim, enquanto a antropologia, e, de resto, as ciências sociais como um todo, 

não assumirem a importância das “estratégias narrativas” para a obtenção dos 

efeitos de estilo que creditam ao texto uma parte substancial de sua legitimidade, 

continuaremos sem saber precisar como e por que alguns textos científicos são 

capazes de firmar um alto grau de convencimento acerca de suas teses; ao passo 

que outros, muitas vezes repletos de descrições exaustivamente minudentes, ou de 

arsenais teóricos monumentais, simplesmente não conseguem capturar a nossa 

atenção com tanta força. 27 

 

 
                                                           
24 Idem, ibidem, p. 29. 
25 É bom deixarmos claro que em nenhum momento Geertz menospreza as dificuldades ínsitas ao 
estudo de campo. Sua preocupação é tão somente a de nos alertar para a necessidade de 
conferirmos pelo menos igual preocupação ao que faremos, posteriormente, com as informações 
colhidas no campo, no momento da redação do texto antropológico.    
26 Geertz elege como modelo de uma preocupação estilística com o texto: Lévi-Strauss, Evans-
Pritchard, Malinowski e Ruth Benedict. 
27 Id., ibid., 13 e ss. 
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2.2 A subjetividade da assinatura: pano de fundo para uma discussão pós-positivista 
 

Ao assumirmos a importância que a questão da assinatura tem para a pesquisa 

social, mediante o estabelecimento de uma presença autoral no texto, precisamos 

ter a coragem de superar a velha visão positivista de que qualquer carga de 

subjetividade não-recalcada pelo cientista social pode pôr tudo a perder, 

comprometendo e distorcendo a realidade objetivada dos fatos.     

Assim, o problema da assinatura é ainda mais fascinante porque reivindica 

uma tomada de posição pelas ciências sociais em relação ao problema clássico da 

epistemologia ao tentar mapear o que é - ou não - ciência.   A questão da 

construção de uma identidade autoral, seja por meio das representações explícitas 

da presença do autor ao longo do texto; seja pelo desenvolvimento de “um modo de 

enunciar as coisas - um vocabulário, uma retórica, um padrão de argumentação - 

que esteja de tal modo ligado a essa identidade que pareça provir dela”, 28  nos 

recoloca forçosamente o problema da moldura excessivamente restritiva em que o 

paradigma positivista encarcerou o conhecimento científico.  

Portanto, o grau de subjetividade que decorre da assinatura do texto nos 

remete a um mal-estar que é, na verdade, apenas o ranço de uma questão mais 

profunda. De fato, o problema epistemológico comum às ciências humanas em 

geral, e às ciências sociais em particular, com o qual nos debatemos desde os 

primórdios, consiste justamente na necessidade de alargarmos o conceito de 

ciência, de modo a torná-lo resiliente o bastante para acomodar o que há de 

específico nos novos domínios do conhecimento, na medida em que as suas 

peculiaridades demandam não somente a delimitação de objeto próprio, mas 

também uma autonomia metodológica que lhes seja adequada.  

Assim, em pleno século XXI, já não podemos nos ater à camisa de força em 

que nos prendeu o positivismo do século XIX. Transcorrido todo esse tempo, já 

podemos ver com mais clareza que não nos é possível tomar de empréstimo os 

paradigmas próprios às ciências exatas para, de posse de suas ferramentas, 

investigar a inexatidão humana.  

                                                           
28 Id., ibid., p. 20. 
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A tarefa que nos incumbimos é, de longe, muito mais complexa que a de 

pesquisar comportamentos da natureza, os quais se repetem com aguda precisão, 

desde que presentes certas circunstâncias, simplesmente porque estão fadados 

inexoravelmente a essa ocorrência.  Ao contrário, o que assoma diante do cientista 

social é o imponderável da natureza humana; é o imprevisível que não se subsume 

às leis da causalidade; é a possibilidade que tem o homem de construir linhas de 

fuga, justamente quando as estruturas sociais querem limitar a sua prática. Como, 

portanto, apreenderíamos tão impreciso e fugidio objeto se o investigássemos com 

as lentes das chamadas ciências duras?   

Nesse mesmo quadrante, ressalta Bakhtin: 

As ciências exatas são uma forma monológica do saber: o intelecto 
contempla uma coisa e emite enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o 
cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe a 
coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser 
percebido e estudado como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser 
percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo 
sujeito, não pode tornar-se mudo: conseqüentemente, o conhecimento que 
se tem dele só pode ser dialógico. 29 

Assim, ao invés de estudarmos o homem como “coisa muda”, tal como nas 

ciências duras; reconhecemos que o homem - enquanto objeto de estudo das 

ciências sociais - é também, ele mesmo, sujeito. E, ao contrário das ciências exatas, 

o nosso objeto fala. E diz de si. E diz até mesmo de nós, enquanto pesquisadores. 

Por seu turno, Becker também se mostra preocupado com esta problemática, 

alertando quanto aos perigos de uma metodologia mais convencional, de caráter 

“proselitista”, que prefere indicar métodos que tendem a diminuir a incidência do 

julgamento humano, mecanizando tanto quanto possível os procedimentos para 

controlar a ocorrência de erros. Assim, os sociólogos são “estimulados” a optarem 

por pesquisas que possam ser realizadas por meio dos métodos cujos resultados 

são considerados mais controláveis. 30 

Após criticar o reducionismo e a precarização resultantes de tais correntes 

metodológicas - cujo maior escopo é o de convencer os sociólogos a evitar o 

julgamento humano em suas pesquisas - Becker propõe uma fórmula reconciliadora, 

                                                           
29 BAKHTIN, Mikhail. Metodologia das ciências humanas. In: Estética da Criação Verbal. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 400. 
30 BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Hucitec, p. 20. 
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ao “tentar tornar as bases destes julgamentos tão explícitas quanto possível, de 

modo que outros possam chegar às suas próprias conclusões”. Assim, é possível 

fazer julgamentos, sem, no entanto, deixar que as pesquisas sociológicas recaiam 

em mera doxa.  

  Por outro lado, as dificuldades são ainda mais agravadas pelo fato de que nos 

cabe estudar a vida dos seres humanos em sociedade, justamente a nós, que não 

passamos de seres humanos, e assim como eles, estamos expostos às mesmas 

injunções da vida social.  Diante da magnitude desse desafio, o paradigma 

positivista de ciência criou um impasse para as ciências sociais: ou nos 

mostrávamos capazes de um olhar supra-humano, capaz de perscrutar a sociedade 

com a máxima isenção, neutralidade e objetividade; ou não haveria como 

reconhecer e legitimar o caráter de cientificidade desse novo ramo do conhecimento.   

Como era de se esperar, o tempo se encarregou de mostrar que as pretensões 

positivistas para as ciências sociais eram irreais, e as tentativas frustradas de 

adequação ao paradigma cientificista das ciências exatas se revelaram uma luta 

inglória. Surgiu, então, um novo impasse: (i) ou admitíamos a validade do 

positivismo como paradigma universal de ciência (do que resultaria a não-

cientificidade das ciências sociais); (ii) ou ampliávamos o conceito de ciência para 

fazer caber as especificidades dos nossos estudos, forjando as bases de um 

pensamento pós-positivista de ciência.  

Ficamos com a última opção. Uma atitude pós-positivista nos leva a 

assumirmos o coeficiente de subjetividade imanente ao conhecimento científico, na 

medida em que reconhecemos que todo conhecimento, em sede de ciências sociais, 

implica uma atividade de interpretação. Por sua vez, o processo de interpretação 

tem início quando o sujeito cognoscente projeta sobre o objeto cognoscível um 

conjunto de pré-compreensões, resultantes de seus valores e de suas experiências 

de vida. Nesse mesmo viés, Heidegger chega a afirmar que: “A interpretação de 

algo como algo funda-se, essencialmente, numa posição prévia, visão prévia e 
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concepção prévia. A interpretação nunca é apreensão de um dado preliminar, isenta 

de pressuposições.” 31   

Contudo, esta pré-compreensão – que possibilita ao sujeito imprimir o seu olhar 

sobre o objeto – é apenas o ponto de partida de uma ação interpretativa em forma 

de espiral. É que, em um segundo movimento, caberá ao objeto impor limites 

objetivamente considerados ao sujeito. De sorte que o sujeito, ao ver-se afetado 

pelo objeto, possa reformular a sua pré-compreensão inicial acerca do mesmo, 

revisitando-o a partir de um novo grau de compreensão, em um movimento contínuo 

de mútua implicação.32 Por meio desse raciocínio, Gadamer intenta afastar, de um 

lado, as armadilhas de um excessivo subjetivismo, que confere ao sujeito um poder 

criacionista ilimitado, e, de outro, a precarização cognitiva decorrente de um 

objetivismo que faz do sujeito o servo acanhado do seu próprio objeto.  

Assim, uma vez superado o mito da neutralidade científica, tal como postulado 

pelo positivismo cientificista, passamos a admitir um coeficiente inafastável de 

subjetividade, pela compreensão de que a pretensa neutralidade não passa de uma 

falácia irrealizável. Esta tese parte da compreensão de que conhecer é interpretar. E 

a interpretação de que decorre o conhecimento está irremediavelmente inscrita no 

horizonte hermenêutico do intérprete. 

No caso das ciências sociais, em especial, a interpretação constitui verdadeira 

meta-interpretação, uma vez que não é dado ao cientista social interpretar o real; 

mas sim a interpretação que dele faz o segmento social a quem estuda. Trocando 

em miúdos, as ciências sociais produzem uma interpretação acerca da interpretação 

dos sujeitos pesquisados sobre a realidade social que se busca investigar. O que 

por si só nos autoriza a concluir, de modo muito realista, que a subjetividade do 

pesquisador é parte indispensável da produção desse conhecimento. 

Mas, uma vez assumido e reconhecido o papel da subjetividade no processo 

de interpretação do cientista social, dentro de uma perspectiva pós-positivista, como 

evitar os excessos subjetivistas que podem, de fato, comprometer o estatuto de 

                                                           
31 Cf. HEIDEGGER,  Martin apud BELLO FILHO, Ney. Sistema constitucional aberto. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2003, p.84. 
32 Cf. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópólis: Vozes, 1997, p. 401 e ss. 
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cientificidade da pesquisa? É a discussão que pretendemos empreender no tópico 

seguinte.  

 

2.3 Análise histórica como método comparativo: aparando as arestas do 
subjetivismo 

 

Não custa deixar claro. Postular a superação dos preconceitos oriundos de um 

positivismo objetivista não implica incorrer na armadilha oposta, em que o 

pesquisador está de tal modo aprisionado ao seu próprio ponto de vista, que é 

incapaz de discernir onde termina o seu umbigo e onde começa o Outro. Para limar 

o excesso de subjetivismo, de modo a não comprometer os ganhos conquistados 

pela revalidação da subjetividade na pesquisa social, devemos pensar a nossa 

prática por meio de uma postura auto-reflexiva, não nos furtando às questões 

epistemológicas que a disciplina nos impõe.  

É preciso estar atento e forte. 33 Como já dissemos alhures, os obstáculos 

epistemológicos que desafiam a pesquisa sociológica derivam em grande parte da 

dificuldade do sociólogo de - sendo também ele parte da realidade social que estuda 

– desvencilhar-se de pré-noções grosseiramente formadas, de modo a evitar o 

falseamento de sua percepção acerca dessa mesma realidade. Para Lenoir, cabe ao 

sociólogo descortinar o véu das falsas evidências forjadas pelo senso comum. 34 

Mas como expurgar o excessivo subjetivismo sem ter de abrir mão de nossa 

própria subjetividade na interpretação da realidade social? Parece-nos que o meio 

mais seguro de não olharmos o outro apenas como uma projeção de nós mesmos 

consiste em evitar, tanto quanto possível, uma postura etnocêntrica. E nos parece 

que esse resultado só pode ser obtido à custa de um trabalho constante de 

“desnaturalização” do real. Por meio desse exercício, treinamos o olhar para 

percebermos que a realidade é fruto de uma construção social.  

Ao fixarmos o olhar na construção do real enquanto processo, conquistamos a 

capacidade de enxergar muitos outros modos de existência do real, que 

permanecem como possibilidades latentes. A atualização hipotética dessas 

                                                           
33 Cf. trecho da canção “Divino Maravilhoso”, da autoria de Caetano Veloso. 
34 Essa já era uma preocupação em Durkheim, retomada a posteriori por LENOIR, Remi. Objeto 
sociológico e problema social. In: Iniciação à prática sociológica. Petrópólis: Vozes, s.d., p. 61-62. 
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realidades potenciais contribui para afastar o fatalismo determinista que nos leva a 

impor ao outro o nosso ponto de vista. Assim, quando passamos a compreender a 

realidade como processo, percebemos que o nosso modo de sentir e pensar poderia 

ter se construído de muitas outras formas. Essa descoberta facilita a distensão 

necessária para acolher o outro em sua alteridade.   

Para Remi Lenoir, há uma tendência do senso comum (vulgar e douto) de 

“naturalizar” certas tipologias, tratando-as como categorias biológicas, naturais ou 

deterministas, quando, na verdade, até mesmo as categorias com as quais 

classificamos e sistematizamos a realidade também são o fruto de uma construção 

social. 35 

De nossa parte, procuramos combater essa tendência de naturalização dos 

comportamentos sociais - ainda mais intensa quando estamos muito rentes ao 

nosso objeto, pela própria atualidade de sua ocorrência - buscando colocar o 

problema da escrita intimista e dos seus impactos sobre o público e o privado em 

perspectiva com outras formas de concepção dessas mesmas categorias. Para 

viabilizar o método comparativo, nos valemos, sempre que possível, dos diversos 

contextos histórico-sociais que deram ensejo às categorias com as quais lidamos 

durante a pesquisa. Assim, ao longo do trabalho, sentimos a necessidade de fazer 

alguns recuos históricos que nos permitissem perspectivar a evolução de categorias 

importantes para a nossa pesquisa, demonstrando os vários estágios de seu 

desenvolvimento.  

Cremos que essas sucessivas retrospectivas (a que somos levados cada vez 

que introduzimos novos elementos na discussão) não chegam a suscitar uma crise 

de labirintite, mesmo nos leitores mais propensos. Na verdade, elas nos ajudam a 

situar historicamente cada uma das categorias trabalhadas, demonstrando que o 

social é uma realidade inventada; passível, portanto, de transformações que o 

reinventam ao longo do tempo.  

A análise histórico-comparativa constitui um recurso metodológico que fortalece 

a nossa capacidade de desnaturalizar e relativizar instituições sociais 

importantíssimas, tais como a família, as relações conjugais, a maternidade, a 

                                                           
35 LENOIR, Remi, op. cit., p.64-73. 
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infância, o papel da mulher, e, em especial, a invenção da intimidade, pelos 

modernos, e a revolução desse conceito, pelos pós-modernos, alterando (para 

sempre?) as tradicionais concepções acerca do público e do privado.  

Ressaltamos que a tarefa do sociólogo não se resume à simples identificação 

de um “problema social”. Fosse assim, bastaria que identificássemos a escrita 

intimista na era digital como um fator de subversão do público e do privado, tal como 

os concebíamos desde a modernidade. Sabemos, no entanto, que o ofício do 

sociólogo lhe remete à complexa tarefa de analisar o processo mesmo pelo qual o 

problema social se constitui e se institucionaliza como tal, em determinado contexto. 
36 

Para Remi Lenoir, a “construção social da realidade” leva a que certos 

fenômenos possam ser considerados “problemas sociais” em determinados 

contextos, e não em outros, a depender de inúmeras variáveis relevantes – as quais 

também constituem objeto de estudo do sociólogo. Assim, a própria forma de 

construção social da realidade é, ela mesma, objeto da pesquisa sociológica. 37   

Ao fazermos largo uso do método comparativo por meio da análise histórica, 

relativizamos as conclusões, evitando as armadilhas do pensamento substancialista, 

segundo o qual, os objetos de estudo são tomados como realidades em si. Para 

romper com essa tradição de pensamento, Bourdieu propõe um enfoque relacional. 

Para o autor, o objeto de estudo deve ser investigado no próprio contexto de suas 

relações sociais, pois é por meio delas que se apreende o essencial de suas 

propriedades.38 “Se é verdade que o real é relacional, pode acontecer que eu nada 

saiba de uma instituição acerca da qual eu jugo saber tudo, porque ela nada é fora 

das suas relações com o todo”. 39  

Nesse quadrante, resta mais que justificada a opção da análise histórica como 

recurso metodológico, uma vez que o seu emprego favorece o uso do raciocínio 

analógico (cuja natureza é essencialmente relacional), ao tomarmos como base as 

                                                           
36 Para ulteriores desenvolvimentos, vide: BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção 
social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. Petrópólis: Vozes, 1991. 
37 LENOIR, op. cit., p.73-76. 
38  BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990, p.152. 
39 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 31. 
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homologias estruturais entre os vários estados das categorias que buscamos 

investigar.  

 

2.4 Triangulação metodológica: o emprego combinado de análise histórica, análise 
documental, entrevistas e amostra não-probabilística 

 

No tópico precedente, buscamos justificar o emprego da análise histórica como 

recurso metodológico apropriado à comparação entre os vários estágios de evolução 

das categorias estudadas. No entanto, o uso isolado desse método se revelaria 

insuficiente, notadamente porque se trata de uma pesquisa cujo núcleo temático 

está inscrito na ordem do dia, tal a atualidade de sua natureza. Assim, optamos pelo 

uso combinado de múltiplos procedimentos metodológicos, recusando as tradições 

monomaníacas das escolas que, como adverte Bourdieu, se constituem em torno de 

uma única técnica de coleta de dados. 40 

De fato, a metodologia empregada deve atender às especificidades do objeto 

de estudo delimitado. Como a nossa pesquisa se propõe à investigação da 

cyberintimidade, que se configura pela escrita de si na era digital, como modo de 

subjetivação do sujeito pós-moderno, usando como recorte o discurso produzido em 

blogs de caráter intimista, confessional e autorreferente, entendemos que seria 

muito profícuo o uso de entrevistas semi-estruturadas, conjugadas à análise do 

discurso propriamente dito dos blogs. O cruzamento de técnicas qualitativas nos 

possibilitaria, inclusive, confrontar os textos dos blogs com a visão que seus autores 

têm sobre sua própria escrita, como meio de escaparmos à desconcertante 

sensação que Philippe Lejeune revelou ter sentido, ao analisar o discurso de blogs, 

cujos autores tinham uma linguagem tão cifrada, em códigos inacessíveis ao comum 

dos mortais, que só mesmo a entrevista poderia tornar a sua intelecção menos 

opaca. 41  

Nesse quadrante, a escolha de técnicas qualitativas se deve à sua maior 

adequação ao objeto em estudo, sendo a sua utilização particularmente 

recomendável em face das “[...] situações nas quais a evidência qualitativa é usada 

para captar dados psicológicos que são reprimidos ou não facilmente articulados 

                                                           
40 BOURDIEU, op. cit., p. 25. 
41 LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 
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como atitudes, motivos, pressupostos, quadros de referência, etc.” 42 Assim, como 

os nossos escopos de trabalho se voltam à discussão de um novo modo de 

subjetivação, nada mais apropriado que a pesquisa qualitativa, mais afeita à captura 

de elementos cuja sutileza recôndita escaparia às técnicas tradicionalmente 

quantitativas. 

Quanto às entrevistas, optamos por uma abordagem semi-estruturada, por 

entendermos que a adoção de um roteiro de perguntas (mais flexível que a 

aplicação de questionários) nos daria maior abertura para a descoberta de novas 

nuances ou aspectos interessantes que, por ventura, não tivessem sido 

vislumbrados originalmente. Quanto à seleção dos blogs a serem encampados pela 

pesquisa, nos valemos de dois critérios, sendo um objetivo e outro, subjetivo.  

O primeiro critério de escolha, de caráter objetivo, foi o grau de acessibilidade 

aos blogueiros. Escolhemos pessoas que nos conheciam ou com quem tínhamos 

amigos e conhecidos em comum. Algumas vezes, foram os próprios entrevistados 

quem nos indicaram os seguintes. (Antes, havíamos tido algumas tentativas mal-

sucedidas de abordar escritores sem intermediários). Nem sempre foi possível fazer 

as entrevistas de forma presencial. Das 10 que fizemos, 6 foram realizadas em 

tempo real (sendo 2 por Skype e 4 de forma totalmente presencial). As demais 

ocorreram por email.   

O segundo critério de seleção dos blogs, de caráter eminentemente subjetivo, 

foi o grau de elaboração estética obtido em seus textos. Para a utilização de um 

critério estético, nos apoiamos na compreensão de que há uma infinidade de 

escritores talentosos, interessados em auto-narrativas, cuja produção jamais teria 

vindo a público se não fosse o poderoso instrumento de democratização da 

expressão escrita em que se converteram os blogs.  Assim, a depender de uma 

intrincada rede de chancelas editoriais e de razões mercadológicas as mais 

complexas, boa parte de tudo que já se escreveu em blogs jamais teria saído do 

fundo de gavetas empoeiradas para ser publicado e ficar disponível à leitura de todo 

e qualquer interessado, mundo afora. Então, seja por um excesso de auto-

                                                           
42 Cf. LAZARSFELD apud HAGUETTE, Tereza Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia. 
Petrópólis: Rio, 1987, p. 56. 
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complacência, seja por um senso de pragmatismo, pensamos: por que comer 

comida ruim se há tantos banquetes epifânicos a serem desfrutados na Internet? 

Por outro lado, o fato de a pesquisa estar circunscrita a blogueiros de alguns 

Estados dentro do país (à exceção de uma autora portuguesa) nos levou a 

questionar a validade de um modelo micro para analisar um fenômeno de escala 

planetária, tal como a cyberintimidade, cuja ocorrência pode ser verificada ao redor 

do mundo. Mas chegamos à conclusão de que a era globalizada em que vivemos - 

até pelo modo homogeneizante com que atua sobre a realidade - autoriza, mais do 

que nunca, a realização de um raciocínio indutivo, segundo o qual chegamos ao 

todo pela parte. Em sentido convergente, entendem Norbert Elias e John Scotson: 

Estudar os aspectos de uma figuração universal no âmbito de uma pequena 
comunidade impõe à investigação algumas limitações óbvias. Mas também 
tem suas vantagens. O uso de uma pequena unidade social como foco da 
investigação de problemas igualmente encontráveis numa grande variedade 
de unidades sociais, maiores e mais diferenciadas, possibilita a exploração 
desses problemas com uma minúcia considerável – microscopicamente, por 
assim dizer.  Pode-se construir um modelo explicativo, em pequena escala, 
da figuração que se acredita ser universal  - um modelo pronto para ser 
testado, ampliado e, se necessário, revisto através da investigação de 
figurações correlatas em maior escala. Nesse sentido, o modelo de uma 
figuração estabelecidos-outsiders que resulta da investigação de uma 
comunidade pequena, como a de Winston Parva, pode funcionar como uma 
espécie de “paradigma empírico”. 43 

A fim de mapearmos valores e impressões relativos ao imaginário cibercultural, 

de sorte a iluminar algumas pré-compreensões conflituosas que trazíamos conosco 

em virtude de leituras discrepantes, decidimos, em certa altura da pesquisa, colher 

também uma amostragem não-probabilística, intencional, formada por 

acessibilidade, junto a 153 estudantes e professores universitários de Fortaleza, a 

fim de cruzar a análise dos dados obtidos com as informações colhidas nas 

entrevistas e nos blogs.    

Dadas as especificidades do nosso objeto de estudo, e tratando – como se 

trata – de uma pesquisa que recai sobre as escritas de si na contemporaneidade, 

era mais do que natural que as nossas estratégias metodológicas focassem de 

modo mais expressivo na análise do discurso produzido pelos blogs investigados. E 

sendo a análise de sua discursividade o corolário de nossa pesquisa, convinha 

                                                           
43 ELIAS, Norbert. SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de 
poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro : Jorge Zahar Editor, 2000, p.20-21.  
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passar em revista as opções teóricas em que nos balizaríamos – o que passamos a 

fazer num tópico em separado.  

 
2.5 Análise do discurso: concepções teóricas, opções metodológicas 

 

Discurso é vida, palavra em movimento, percurso de linguagem; desafiando, 

portanto, uma análise que o perceba dentro do seu fluxo vital. Assim, ao usarmos a 

análise de discurso, não partimos de um enfoque em abstrato da língua: interessa-

nos a sua ocorrência no mundo.  

Consideramos o discurso em sua perspectiva sócio-histórica, sendo a língua 

apenas o seu pressuposto. Assim, em razão da articulação entre ciências sociais, 

história e lingüística, promovida pela análise de discurso, entendemos que essa 

metodologia parece bastante propícia aos nossos objetivos, ao viabilizar a inferência 

dos “processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da relação 

estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se 

produz o dizer.” 44 

Portanto, nossa intenção, como analista de discurso, é a de problematizar a 

natureza das relações entre linguagem e exterioridade (meio ambiente). 

Pretendemos saber de que modo o discurso (escrita de si) se relaciona com o 

exterior (cibercultura) na constituição de um novo sujeito. A linguagem pode ser 

constitutiva? Ou se trata apenas de uma mediação para os fatores externos que de 

fato constituem?  

Nossa tese é de que a escrita intimista e autorreferente da cibercultura 

constituiria um novo modo de subjetivação, sendo um dos fatores responsáveis pela 

emergência do sujeito pós-moderno. Essa nova escritura seria um dos fatores de 

propulsão, mas ao mesmo tempo, o reflexo de novos valores, em decorrência de um 

sistema de retroalimentação entre discurso e exterior. Contudo, a própria natureza 

das relações entre linguagem e meio ambiente, e as bases em que tais relações se 

estabelecem são, elas mesmas, objeto de uma vasta problemática, à qual nos 

ateremos apenas no que diz respeito aos interesses de nossa pesquisa.     

                                                           
44 Cf. ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 7ª edição. Campinas: Pontes 
Editores, 2007, p. 16. 
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Assim sendo, a primeira notícia que gostaríamos de trazer para essa discussão 

é o posicionamento que colhemos em Bourdieu. Para o sociólogo, as palavras não 

têm, em si mesmas, poder de transformar o mundo exterior, pois “o poder das 

palavras é apenas o poder delegado do porta-voz cujas palavras (a matéria de seu 

discurso e sua maneira de falar) constituem no máximo um testemunho entre outros 

da garantia da delegação de que ele está investido.” 45 

Significa dizer que, para Bourdieu, não é a palavra que é perfomativa, 46 mas 

sim as condições sociais em que o discurso se realiza. Portanto, o poder de que se 

reveste a palavra lhe é externo. Não decorre do discurso tomado em si mesmo, mas 

de quem o enuncia. A autoridade de dizer o que se diz e da forma como se diz não 

provém da linguagem. Esta, “na melhor das hipóteses, representa tal autoridade, 

manifestando-a e simbolizando-a.” 47 

Essa concepção vai de encontro à teoria dos atos da fala de Austin, “que 

creditava ao próprio discurso, ou seja, à substância propriamente lingüística da 

palavra, o princípio da eficácia da linguagem.” 48 Já para Boudieu, o discurso é 

meramente descritivo ou constatativo - não tendo eficácia performativa em sim 

mesmo - a não ser que a posição social do locutor lhe assegure o acesso aos 

instrumentos legítimos de expressão, oriundo do quinhão de autoridade institucional 

de que participa.   

De acordo com esse ponto de vista, “é inútil tentar procurar na lógica 

propriamente lingüística das diferentes formas de argumentação, de retórica e 

estilística, o princípio de sua eficácia simbólica.” 49 É inútil porque, segundo 

Bourdieu, o poder do discurso deriva de quem o pronuncia; não sendo, de maneira 

nenhuma, redutível ao próprio discurso. Para o sociólogo, sua eficácia  não é outra 

senão aquela que lhe confere o locutor que, por sua vez, não passa de um “porta-

voz autorizado”, que 

                                                           
45 Cf. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: 
Edusp, 1998, p. 87. 
46 A qualidade performativa do discurso se dá quando dizer equivale a fazer.  
47 Idem, ibidem. 
48 Cf. FERREIRA, Ruberval. Guerra na língua: mídia, poder e terrorismo. Fortaleza: Ed. UECE, 2007, 
p. 46 (itálico nosso). 
49 Idem, ibidem, p.49. 
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[...] só pode agir sobre outros agentes pelas palavras [...] porque sua fala 
concentra o capital simbólico acumulado pelo grupo de quem ele é 
mandatário e do qual ele é o procurador. [...] A eficácia simbólica das 
palavras só se efetiva quando aquele que a sofre reconhece aquele que a 
exerce como capacitado a exercê-la. 50    

Pessoalmente, entendemos que seria demasiado ingênuo procurar unicamente 

no discurso a origem de seu poder. Num mundo tão complexo, no qual interagem 

tantas variáveis relevantes, teorias como as de Austin parecem extremamente 

redutoras, ao buscarem explicar a fonte da autoridade do discurso apelando apenas 

para as razões internas ao seu funcionamento lingüístico.  

Assim, ao menos de início, há uma convergência entre as nossas concepções 

e as de Bourdieu. A partir desse pressuposto comum, no entanto, vamos, 

paulatinamente, nos afastando do sociólogo, por entendermos que, embora seja 

verdade que o locutor retira a sua autoridade discursiva do meio social envolvente, 

que serve como uma espécie de chancela institucional para as suas palavras; por 

outro lado, não é verdade que toda a sua autoridade decorra unicamente de fontes 

exteriores ao discurso.  

É nesse ponto que nos afastamos de Bourdieu e nos aproximamos de uma 

corrente mais temperada da análise do discurso, à qual se filia, entre outros, Ruth 

Amossy. Assim, compreendemos que o ethos, enquanto capacidade de influenciar 

um auditório por meio de uma ação discursiva, está a meio caminho de uma 

dimensão institucional (como em Bourdieu); e a meio caminho de uma dimensão 

discursiva (tal como em Austin). 51 

Trocando em miúdos, estamos admitindo que uma parcela do poder do locutor 

de agir sobre o mundo ao seu redor deriva do seu próprio discurso e do modo como 

ele maneja o seu ethos, ou seja, o modo como se serve da palavra para construir 

uma imagem de si perante o seu auditório, a fim de causar-lhe uma boa impressão, 

garantindo a sua influência sobre o mesmo.   

                                                           
50 Cf. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: 
Edusp, 1982, p. 109 e 119. 
51 AMOSSY, Ruth. O ethos na intersecção das disciplinas: retórica, pragmática, sociologia dos 
campos. In: AMOSSY, Ruth (org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Ed. 
Contexto, 2008, p. 136-143. 
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Por ora, optamos por traçar apenas essa noção aligeirada do conceito de ethos 

- a qual será oportunamente retomada. Por enquanto nos basta que ela sirva de 

estofo à discussão que entabulamos com Bourdieu.  

Pois bem. A prova de que o poder performativo não deriva unicamente de uma 

dimensão institucional (como quer Bourdieu), é que não basta que o locutor esteja 

referendado por uma instituição social legitimadora do seu poder de fala. É preciso 

também que ele se aproprie do poder que a instituição lhe delega, incorporando-o ao 

seu modo de falar (ou de escrever), de tal sorte que, ao se pronunciar, seus 

alocutários sejam levados a reconhecer seu discurso como legítimo.  Há aí 

claramente uma expressão da dimensão discursiva do ethos. 

Vamos aos exemplos mais banais. Tomemos uma dona de casa, jovem, 

inexperiente, insegura, que contrata uma empregada doméstica de temperamento 

autoritário, mais velha e experiente do que ela. Não é preciso ser adivinho (nem 

mesmo sociólogo) para antever que a funcionária vai pôr sua patroa “no bolso”, 

passando a ditar as regras de funcionamento da casa, ao passo que a verdadeira 

dona da casa não saberá nem mesmo explicar às amigas por que sua empregada 

parece não entender (ou não se importar com) as regras do jogo concernentes à 

instituição social do contrato de trabalho que as reúne.    

Isso acontece porque, não obstante a patroa tenha em prol de sua autoridade a 

chancela de uma instituição socialmente aceita, ela simplesmente não se investiu de 

tal autoridade em seu ethos discursivo, tornando pouco crível, aos olhos de sua 

empregada, que o seu discurso mereça realmente ser levado a sério.  

Quando essa jovem empregadora puder, enfim, se libertar dos desmandos de 

sua empregada, esta sequer compreenderá por que está sendo despedida, pois, a 

seu ver, não descumpriu ordem alguma, uma vez que, para que haja ordens, tem de 

haver primeiro... poder! E se ele não é exercido na forma como a locutora se coloca 

diante de sua alocutária, de modo a carrear legitimidade ao seu discurso, de pouco 

adianta o aval de uma instituição social (no caso, o contrato de trabalho) autorizando 

a patroa a dar esta ou aquela ordem. 

Idem para o pai e/ou a mãe que, muito embora contem com a chancela social e 

jurídica do pátrio poder, não podem dela dispor porque estão sujeitados por seus 
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próprios filhos. Ao passo que estes não conseguem entender a fórmula institucional 

de que “pais mandam e filhos obedecem” simplesmente porque não é esta a 

mensagem transmitida pelo ethos discursivo de seus jovens, aflitos e desesperados 

pais.    

Esses exemplos são bastante triviais - de fato, quem já não os viu? -  mas 

servem para ilustrar a nossa compreensão de que as relações entre linguagem e 

mundo exterior são muito mais dinâmicas do que a posição de Bourdieu parece 

sugerir.  A nosso ver, as instituições (de que os locutores retiram, sem dúvida, 

grande parte de seu poder) não podem ser vistas de uma forma estanque, como se 

elas sempre tivessem estado lá, prontas a referendar a fala de seus “porta-vozes”. 

Se tais instituições existem, e têm o poder de chancelar a fala de seus mandatários, 

é porque ao longo do tempo houve locutores capazes de engendrarem discursos 

performativos, que carrearam credibilidade e legitimidade suficientes para criá-las 

(quando nem existiam) e desenvolvê-las até o estágio em que se encontram.  

O que dizer, então, de um Estado implantado por revolucionários? Acaso essa 

instituição estatal existia antes da eclosão de um discurso revolucionário? Acaso a 

ação dos revolucionários, responsável pela implantação de um novo regime, podia 

contar com a chancela das instituições do regime anterior? Acaso o seu êxito não se 

deveu, isto sim, à incrível capacidade de seus locutores de mobilizarem o discurso 

de forma persuasiva o bastante para construírem uma imagem positiva das 

bandeiras que sustentavam, agindo sobre os seus alocutários, ao ponto de cooptá-

los para a sua causa?   

Parece-nos que a ideia de que o verbo precisa estar ancorado nos quadros 

institucionais para poder extrair o poder de transformar o mundo ao seu redor nos 

levaria a uma concepção muito cristalizadora de relações que são, por natureza, 

profundamente dinâmicas, por se implicarem mutuamente. 

A nosso ver, portanto, as instituições chancelam o discurso, ao mesmo tempo 

em que sua vitalidade institucional é tributária do ethos discursivo dos agentes 

sociais que as promovem, sem o qual talvez elas não houvessem chegado ao seu 

atual estágio de evolução, ou talvez sequer existissem. 
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Convém, enfim, aprofundarmos a ideia de ethos, por se tratar de noção central 

à nossa tese, na medida em que sustentamos que a palavra pode, sim, operar 

transformações, sendo capaz, inclusive, de ensejar um novo modo de subjetivação, 

constitutivo de um novo homem, a que chamaremos de sujeito pós-moderno. 

O conceito de ethos, ao qual já nos reportamos en passant, remonta à 

Antiguidade grega, e já Aristóteles o compreendia como a construção de uma 

imagem de si por meio do discurso, a fim de garantir o seu poder persuasivo sobre a 

audiência. Esse termo será retomado somente com Oswald Ducrot, 52 e, 

modernamente, vem sendo objeto de re-elaborações em vários domínios das 

ciências da linguagem, inclusive no que tange à análise do discurso.   

De fato, ao privilegiarmos o enunciado em situação, focando o sujeito empírico 

como ser-no-mundo, nos damos conta de uma verdade insofismável: o simples fato 

de existirmos pode causar determinada impressão em alguém.  E, ao mobilizarmos a 

língua diante do outro, como sujeitos falantes que somos, estaremos chamando 

ainda mais a sua atenção sobre nós. Quer queiramos ou não, não podemos nos 

esquivar do fato de que as pessoas estão sempre formando juízos ao nosso 

respeito. Uns bons, e outros nem tanto.  

Assim, nem bem principia um discurso, o locutor já dispara, deliberadamente 

ou não, a formação de uma imagem em torno de si. E isso, é claro, se estende à sua 

escrita. Por isso, desprezar o fato de que “a maneira de dizer induz a uma imagem 

que facilita, ou mesmo condiciona a boa realização do projeto, é algo que ninguém 

pode ignorar sem arcar com as conseqüências.” 53  

Tratando da noção de ethos, Roland Barthes o define como “os traços de 

caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importando sua sinceridade) 

para causar boa impressão: é o seu jeito (...). O orador enuncia uma informação e 

ao mesmo tempo diz: sou isto; não sou aquilo.” 54 

                                                           
52 Conforme noticia AMOSSY, Ruth. Da noção retórica de ethos à análise do discurso. In: AMOSSY, 
Ruth (org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Ed. Contexto, 2008, p. 12. 
53 Entrevistas de emprego malsucedidas e fiascos amorosos, devidos a galanteios canastrões são 
alguns dos exemplos que não nos deixam mentir. Idem, ibidem, p.9. 
54 Id. Ibid., p. 10. 
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Portanto, de posse desse conceito, somos convidados a compreender que, ao 

tomarmos a palavra (seja ela falada ou escrita), estamos sujeitos a causar - ainda 

que à nossa revelia - uma dada impressão, seja ela qual for. E já que essa é uma 

condição da qual não podemos nos furtar, torna-se ainda mais intrigante pensarmos 

na forma intempestiva e atabalhoada com que, muitas vezes, os autores de blogs 

manuseiam a sua escritura, ao falarem de si mesmos e de sua intimidade para um 

público potencial de escala planetária.  

Pretendemos inferir, em nossos estudos de campo, até que ponto essa 

superexposição do eu ocorre por uma ação inconseqüente (isso pode ocorrer 

mesmo entre os blogueiros mais experientes que, por um lapso, acabam não 

avaliando adequadamente o impacto de sua escritura sobre o juízo de valor que o 

público pode formar a seu respeito).   

Contudo, a manifestação reiterada e excessiva de aspectos de sua intimidade, 

em especial os que podem ensejar reprovação social, talvez denuncie um traço de 

rebeldia em face do sistema de chancela que o ethos representa. Enfim, interessa-

nos saber de que modo os escritores de blogs lidam com a “gestão das impressões” 

causadas pelas escrituras de sua intimidade; se se trata de um risco calculado ou de 

um gesto impensado; e quais as impressões que se deseja formar a respeito de si.  

Numa palavra, queremos descobrir de que forma a espetacularização da intimidade 

se apresenta como um valor para o escritor pós-moderno da era digital. 

E se a questão do ethos nos interessa tanto nesse contexto é justamente 

porque ele representa a medida dos esforços que movemos para influenciar 

positivamente o nosso auditório em função da imagem que queremos que os nossos 

alocutários formem a nosso respeito. 

Há aqui uma convergência entre a ideia de ethos, trabalhada por diversas 

correntes da análise do discurso, e a perspectiva interacionista de Ervin Goffman.  A 

ideia de construção de uma imagem de si nas interações recebeu um novo impulso 

devido aos trabalhos do sociólogo, que se vale de uma metáfora teatral, para 

demonstrar que, ao vivermos em sociedade, não passamos de atores, fadados à 

representação de papéis, cuja função precípua é salvar a nossa face.    
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Face, aqui, seria o “conjunto das imagens valorizantes que, durante a 

interação, tentamos construir de nós mesmos e impor aos outros”. 55 Já o face-work, 

ou figuração, seria, de acordo com Goffman, “tudo o que uma pessoa executa para 

que suas ações não a façam perder a face para ninguém – aí incluída ela própria.” 56  

Muito embora saibamos que os estudos de Goffman estão voltados às 

interações sociais, por ele consideradas como a “influência recíproca que os 

parceiros exercem sobre suas ações respectivas quando estão em presença física 

uns dos outros”, 57 entendemos que muitas de suas análises podem ser transpostas 

às situações de troca verbal propiciadas pela escrita e leitura de blogs.  

A nosso ver, a escrita intimista e autorreferente de blogs é uma prática 

discursiva por meio da qual é perfeitamente possível ao escritor agir sobre um 

público de leitores, a fim de construir uma imagem positiva a seu respeito; ao mesmo 

tempo em que seus leitores também podem agir sobre o escritor através do envio de 

comentários às suas postagens. Há, de parte a parte, um trabalho de construção de 

imagem e apresentação de si. Do ponto de vista de nossa pesquisa, interessa-nos 

saber que imagem é essa que o escritor pós-moderno quer construir a seu respeito. 

Em suas obras, Goffman utiliza um estilo muito exemplificativo para 

demonstrar, através de um sem-número de situações rotineiras da vida social, que 

todos nós, por mais “autênticos” que nos sintamos, não passamos no fundo de 

“atores”, presos a um repertório mais ou menos amplo de atuações.  

Goffman mostra, além do mais, que quando desprezamos sistematicamente os 

ritos e performances que a sociedade espera de nós, de acordo com as 

circunstâncias específicas que envolvem cada caso, podemos estar sujeitos a pagar 

um alto preço por essa transgressão – em geral, a desconfiança, o isolamento e o 

descrédito por parte dos grupos sociais no qual tentamos (sem sucesso) nos infiltrar.  

Isso se torna ainda mais problemático, se levarmos em conta que, nas 

sociedades de consumo do mundo ocidental, há uma volatilização muito acentuada 

em torno das condições de vida das pessoas, que se mudam de endereço, de 

                                                           
55 Cf. Kerbrat-Orecchioni apud AMOSSY, Ruth, op. cit., p. 13. 
56 Cf. GOFFMAN, Ervin. Os ritos de interação, apud AMOSSY, Ruth, op. cit., p. 13.  
57 Idem, ibidem, p. 12. 
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cidade, de emprego ou de relacionamentos, de forma muito mais corriqueira e veloz 

do que antes.  

Ora, em virtude da velocidade com que essas mudanças ocorrem na 

atualidade, as pessoas já não dispõem de uma tradição histórica e familiar em que 

se apoiarem, quando se deparam com um “novato”.  E, via de regra, por não 

saberem as origens da pessoa a quem acabam de conhecer, e, por não disporem de 

outros padrões de confiabilidade nos quais possam se apoiar para firmarem um juízo 

de valor acerca do recém-chegado, lançam mão, de forma intuitiva e inconsciente, 

do conjunto de repertórios e performances de que dispõem para aferir a 

“normalidade” e a confiabilidade do “estrangeiro” em questão (que pode ser um novo 

namorado, um novo colega de trabalho, um novo vizinho, etc.). 

Porém, se o tal neófito insiste em frustrar as expectativas congruentemente 

generalizadas a seu respeito, negando-se à representação social que lhe era cabível 

nas circunstâncias, ele está sujeito a cair em descrédito para com esse grupo social, 

já não sendo capaz de carrear respeitabilidade e confiabilidade em torno de sua 

figura. 58 

No fundo, no fundo, o que Goffman talvez tenha tentado nos dizer, com uma 

sinceridade quase desconcertante, é que em nosso mundo de aparências (a que ele 

chamou theatrum mundi), parecer ser equivale, no limite, a ser. Assim também no 

poema “Description Without Place” (Descrição Sem Lugar), em que Wallace Stevens 

precisa de uns poucos versos para pôr abaixo séculos e séculos de herança 

platônica: 

É possível que parecer - seja ser 
Como o sol é algo que parece e é. 
O sol é um exemplo. O que parece 
é e nessa aparência todas as coisas são. 59 

 

Esses aportes iluminam a nossa pesquisa por nos conduzirem a algumas 

questões sumamente valiosas: o que parecem ser os escritores da pós-modernidade 
                                                           
58 Para mais, vide GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópólis: Vozes, 
2004. 
59 No original: “It is possible that to seem - it is to be/ As the sun is something seeming and it is/ The 
sun is an example. What it seems/ It is and in such seeming all things are.” A tradução é de Ruy 
Vasconcelos. Em: http://afetivagem.blogspot.com/ . Postado em 03.10.08. Disponível em 04/10/08. 
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cibercultural? O que querem parecer? Isto é, que imagem desejam construir a seus 

olhos e aos olhos dos demais? E se podemos dizer em nossa sociedade 

espetacularizada, que “assim é se lhe parece”, fica, então, a questão derradeira: 

quem são, afinal, esses novos sujeitos? 
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3  O PÚBLICO E O PRIVADO: DESLIZAMENTOS E RUPTURAS 60 
 

“O fim da política não é a felicidade, que só pode 
ser uma  questão privada, mas a liberdade ou a 
autonomia individual e coletiva.” 
Cornelius Castoriadis 

 
 3.1 Primeira aproximação ao problema 

 

Verificamos cada vez mais que os tradicionais esquemas interpretativos aos 

quais se cingiam o público e o privado já não são capazes de dar contar das novas e 

complexas variáveis que se introduziram no mundo contemporâneo. 

O velho paradigma público-privado, tão caro aos gregos na Antiguidade, e do 

qual foi tributária a civilização romana (em ambos os casos, com inegáveis 

reverberações entre nós), fora retomado a partir do início da modernidade liberal, 

ainda que sob outro viés. 

Após o longo hiato do medievo - em que tais esferas haviam se diluído em um 

sincretismo muito próprio 61 - a ideia de um “Estado de Direito”, tal como concebida 

pela burguesia enriquecida, restabelecia o público e o privado como termos 

antitéticos. 

De fato, esse novo modelo de separação encontra assento, entre outros 

fatores, na concepção de um Estado autolimitado, como fonte de onde promanam 

de leis às quais ele mesmo se submete. Assim, a esfera privada resta 

salvaguardada de ingerências inoportunas do poder público, uma vez que toda e 

qualquer intervenção do Estado na vida privada fica, doravante, condicionada ao 

estrito cumprimento dos limites da lei. 

                                                           
60 No decurso do processo de escrita, logramos publicar essa parte de nossos estudos em: BEDÊ, 
Fayga Silveira. O público e o privado: deslizamentos e rupturas. Nomos - Revista do Curso de 
Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28.1, p. 69-90, jan./jun. 2009. 1. 
61 Em relação ao período medieval, Habermas assinala que “... não existiu uma antítese entre esfera 
pública e esfera privada segundo o modelo clássico antigo (ou moderno)”. Esclarecendo em seguida 
que, durante o feudalismo, “... a autoridade “privada” e “pública” funde-se numa inseparável unidade, 
já que ambas são a emanação de um único poder, sendo também compreensível que estejam 
ligadas aos bens fundiários e que possam ser tratadas como direitos privados bem adquiridos.” 
(HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria 
da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 17-25, passim).  
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  A institucionalização do Estado de Direito, criação engenhosa do ideário 

liberal, é, a um só tempo, causa e efeito da emergência do indivíduo burguês, cujos 

interesses se tornam cada vez mais irreconciliáveis com os termos do Ancién 

Régime. 

Sob a égide do liberalismo, dá-se a emergência do “eu”, como sujeito de sua 

própria história, o qual, a partir de um processo de individuação, destaca-se do todo 

informe da massa, ao mesmo tempo que se descobre dotado de racionalidade e 

livre-arbítrio.  

A ascensão da “personalidade”, cujo corolário repousa na autonomia da 

vontade privada, irrompe um inevitável conflito em face do paradigma absolutista de 

Estado. E não era para menos. A permanência de um Estado Leviatã, dotado de 

poderes absolutos e ilimitados, não se coaduna, de modo algum, com as aspirações 

da nova classe social emergente.  

Os standards mais caros à burguesia liberal – propriedade privada, liberdade 

contratual, liberdade de expressão, de locomoção, tolerância religiosa, proteção à 

intimidade e à vida privada, entre outros – constituem pautas valorativas que a livre 

iniciativa dificilmente poderia vicejar em uma ambiência de arbítrio desmedido, como 

tende a ser um Estado absolutista. 

Não por acaso, o Estado que a burguesia liberal vai construir para si, a fim de 

acomodar os interesses de livre acumulação de capital, será chamado “Estado 

mínimo”. Verdadeiro apanágio das liberdades individuais, cujas potencialidades 

floresceriam no campo profícuo do “livre mercado”, o Estado liberal tem o seu papel 

bem mais limitado em relação ao paradigma absolutista. Aliás, na expressão 

cáustica de Bonavides, o Estado se vê reduzido à condição de um “acanhado servo 

do indivíduo”. 62  

                                                           
62 Cf. BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 40. 
Interessante notarmos que essa observação só faz sentido em termos eurocêntricos; pois, numa 
perspectiva mais tupiniquim, vemos que ainda hoje, no Brasil, determinados postulados “básicos” do 
paradigma liberal, como v.g., a ideia de autolimitação do Estado, em face do princípio da legalidade, 
não estão bem assentados na prática. Tanto é verdade que, entre nós, justamente o Estado é um dos 
mais recalcitrantes no que tange ao cumprimento da lei – o que em nada faz lembrar o “acanhado 
servo do indivíduo”, de que nos fala Bonavides. 
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Nesse quadrante, é que se deflagrou todo o processo de codificação de leis, 

desde o século XIX, orientado segundo uma tradição de polarização do direito em 

dois grandes ramos. De um lado, o direito público, fonte de “normas de ordem 

pública”, cuja teleologia repousava na ideia de bem comum, razão pela qual, elas 

não poderiam ser livremente transacionadas pelos particulares, por albergarem 

valores que o Estado reputava indeclináveis. E de outro, os vários ramos do direito 

privado, cujas linhas estruturais reservavam uma grande margem de liberdade, a fim 

de que os contratantes pudessem dispor livremente de seus interesses particulares.  

Essa linha divisória entre o direito público e o privado, tão afeita aos manuais 

jurídicos, que a traziam como uma lição preambular, foi sendo mitigada ao longo dos 

últimos dois séculos em razão de que a própria realidade social subjacente ao direito 

foi se modificando a passos largos. 63 

Assim, não obstante uma extensa literatura jurídica tenha apontado no sentido 

de uma demarcada separação entre tais esferas, prenunciada que fora, pelo 

advento do Estado liberal clássico (com sua reconhecida dicotomia entre o Estado e 

o indivíduo), novos elementos encaminharam a história em sentido divergente. 

Com efeito, a ascensão de uma esfera social, de um lado, e a emergência de 

uma esfera íntima, de outro, colocaram em xeque a possibilidade de se pensar o 

mundo a partir das tradicionais categorias do público e do privado, uma vez que 

seus postulados não se deixam subsumir pelos antigos esquemas conceituais.  

Portanto, a tentativa de apreensão dos novos quadros conceituais decorrentes 

dos contínuos deslizamentos entre o público e o privado, ocorridos a partir da 

modernidade, nos remete ao seu pressuposto metodológico incontornável: o estudo 

do paradigma originário.   

 

3.2 O público e o privado na Grécia antiga 

 

Não faz sentido rediscutir papéis para o público e o privado sem uma 

necessária remissão ao paradigma originário. De fato, são os gregos quem 

                                                           
63 Razão pela qual os estudos que tematizam o público e o privado em sua acepção jurídica não 
podem prescindir de uma interface com as grandes questões sociológicas que lhe atravessam.  
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inauguram esse modelo de pensamento, cujo legado veio a matizar toda a história 

do mundo ocidental.   

A vida na Grécia Antiga transcorria entre dois mundos, que, muito embora 

separados, guardavam, de certa forma, íntimas conexões.  Havia a vida obscura, 

subtraída aos olhares do público, confinada aos limites da casa. A essa esfera 

privada estavam adstritos os escravos, as mulheres e os metecos (estrangeiros). Ali, 

entre suas paredes, estavam todos às voltas com as tarefas domésticas, entregues 

a uma rotina de trabalhos manuais, na produção dos bens necessários à 

sobrevivência da família. O oikós 64 era, por assim dizer, o reino da necessidade, em 

que nascimento, vida, labor, reprodução e morte traçavam o seu curso silencioso. 65 

A azáfama dos trabalhos, o cansaço com as lidas, as tarefas nem bem 

concluídas, e já todas por refazer: vidas inteiras que chegavam ao seu termo sem 

deixarem qualquer vestígio atrás de si. Não admira que lha desprezassem os 

cidadãos gregos. A vida na casa era privada da luminosidade do público. Era uma 

vida menor: premida entre o útil e o necessário; e, talvez por isso mesmo, privada do 

belo. Os gregos não vislumbravam, ali, uma obra capaz de resguardar o homem do 

efêmero de sua existência. Contudo, é no mínimo curioso o desprezo que eles 

nutriam por um labor sem o qual nem mesmo a vida seria possível. Esse paradoxo 

era solucionado, por assim dizer, à custa de uma sociedade altamente 

hierarquizada, em que apenas uma minoria de cidadãos podia ocupar-se das 

atividades da vida pública; enquanto a grande maioria (constituída por escravos, 

mulheres e metecos) era alijada de qualquer cidadania e entregue ao obscurantismo 

da vidinha doméstica.  

Não sendo a esfera privada, um espaço reservado ao exercício da cidadania, 

estava, por isso mesmo, entregue ao despotismo do senhor da casa.  O déspota era 

o senhor absoluto de suas propriedades, bem como de todas as pessoas que dele 

dependiam para sobreviver: mulher, filhos, parentes e escravos. A ele cabia impor 

as regras de convivência familiar de acordo com o seu único e exclusivo arbítrio. 66 

                                                           
64 Palavra grega que designa casa. 
65 Cf. HABERMAS, op. cit., p. 15-17; ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2003, p. 37 et seq. 
66 CHAUÍ, Marilena. Público, privado, despotismo. In: NOVAES, Adauto. (org.) Ética. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 357 et seq. 
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Se em casa, o pater familias era um déspota para com os seus dependentes, 

na pólis, sua conduta era inteiramente outra, uma vez que na esfera pública, o 

cidadão estava entre os seus iguais: homens tão livres quanto ele próprio. Na 

politéia, o cidadão não buscava o poder de mando. Tampouco temia o despotismo: a 

esfera pública era o reino da liberdade, por excelência. 67  

A liberdade - tal como a concebiam os gregos - era de natureza 

essencialmente política. E se traduzia numa dúplice dimensão. Havia um momento 

discursivo (lexis), em que os cidadãos exerciam a sua liberdade. Esta liberdade – 

que consistia em falar, ouvir e ser ouvido - resultava em que a violência do poder 

despótico fosse substituída pela “força” do melhor argumento.  

De fato, a violência só tem lugar quando cessam os argumentos. O problema 

das discussões travadas entre desiguais é que aqueles que estão em posição de 

vantagem, ao se verem emudecidos ante a supremacia argumentativa de seus 

interlocutores, tendem a lançar mão da violência, com vistas à imposição de sua 

vontade. Como a pólis era uma esfera léxico-argumentativa, que se dava entre 

iguais, era a violência que emudecia ante a força da palavra; e não o contrário. 

Assim, na esfera pública grega, as torrentes da irracionalidade eram suplantadas por 

um exercício lógico-retórico de argumentação. 68 

Um segundo momento (que defluia dessa liberdade político-argumentativa) 

dava-se na práxis, por meio da adoção de práticas comunitárias consensuadas, a 

partir de decisões que haviam sido tomadas pelo conjunto de cidadãos. Frisamos 

que tais decisões não eram impostas, mas derivavam da formação de um 

convencimento acerca da superioridade das ações pactuadas, em detrimento das 

demais.  

 
 
                                                           
67 Ibid., loc. cit. 
68 Sobre uma ação comunicativa ideal, lembramos as “regras de ouro” indicadas por Habermas: (i) 
todos aqueles, capazes de se expressar, podem fazê-lo; (ii) todos podem discordar do que foi dito por 
outrem; (iii) todos podem incluir novas pautas, mais adequadas aos seus interesses e necessidades; 
(iv) sob nenhuma hipótese, podem ser violadas as regras acima. A teoria da comunicação 
habermasiana tem sido alvo de algumas críticas, notadamente a de que suas teses são irreais, não 
factíveis, excessivamente idealizadas. Parece-nos, pessoalmente, que uma leitura mais profícua 
dessa teoria parte de uma compreensão deontológica, entendendo-a como uma prescrição ética, de 
caráter propositivo-prospectivo, e não como uma análise realista dos fatos sociais.  
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3.3 A esfera pública na Grécia versus a esfera social na Modernidade    

 

É justamente a partir de uma análise comparativa entre a concepção grega de 

liberdade, colhida na Antiguidade, e a ideia de liberdade, engendrada pela 

modernidade liberal, que podemos começar a compreender o processo de corrosão 

da esfera pública no mundo contemporâneo. 

Conforme já se disse, para os gregos, a liberdade tinha uma conotação 

fortemente política. E a pólis era o espaço em que essa liberdade se exercia. Na 

esfera pública, os cidadãos podiam ver e ser vistos, dedicando-se à vita activa e à 

vita contemplativa, por meio das quais o engenho humano poderia vir a realizar 

grandes feitos, vocacionados à posteridade. 69  

O espaço público, por conseguinte, era não somente uma condição de 

liberdade, como também uma condição de realização do próprio sentido da 

existência humana. Daí porque a compreensão aristotélica do homem como animal 

político, social, não era nada mais que o retrato fiel de uma visão de mundo própria 

da civilização grega. 

 A partir disso, torna-se mais fácil compreender porque os gregos jamais 

poderiam ter reservado um papel muito relevante para as atividades voltadas à 

produção de riquezas. Às atividades produtivas estavam destinados os escravos, as 

mulheres e os estrangeiros.  

Assim, seria inimaginável pensar em um cidadão que decidisse abdicar de sua 

liberdade política para, espontaneamente, amesquinhar-se a si mesmo, empregando 

todo o seu tempo livre em atividades menores que apenas lhe confeririam um 

patrimônio maior. Seria o equivalente a pensar em alguém que, sendo livre, 

preferisse ser escravo!... 

Assim, ao retomar a dicotomia do público-privado, a modernidade liberal opera 

uma verdadeira subversão do significado atribuído pelos gregos ao papel da esfera 

pública. Ao transmudar o paradigma originário de liberdade política, que animava o 

espírito grego na Antiguidade, numa concepção economicista de liberdade, a 

modernidade liberal vai conspurcar o que havia de mais sagrado na esfera pública: a 
                                                           
69 ARENDT, op. cit., p. 15-30, passim. 
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ideia do homem que só realiza plenamente a sua humanidade como cidadão, 

integrado a um corpo social e político. 

Integrar a pólis equivalia a receber, além de sua vida privada, uma espécie de 

segunda vida, o seu bios politikos, de modo que o cidadão passava a pertencer a 

duas ordens de existência: uma biológica, cujas necessidades eram indistintas para 

homens e animais; e outra, política, que re-significava e humanizava a existência 

dos homens.70 

A sacralização do espaço público se converte em divinização do mercado, 

quando a modernidade liberal introduz a concepção de liberdade, como ocorrência 

essencialmente econômica. 

Para entender melhor esse processo, convém voltar aos antigos. A começar 

pelo fato de que o significado atribuído pelos gregos à propriedade privada é 

inteiramente distinto do sentido peculiar que a modernidade lhe outorgou. Por isso 

mesmo, ao se pensar a Grécia Antiga, não se pode transpor-lhe concepções que 

são próprias da modernidade. Há que se ressaltar que a “propriedade privada”, na 

cultura grega, não pode ser identificada, pura e simplesmente, com a ideia de 

“riqueza”, por sua vez, tornada sagrada pela burguesia liberal. 

Assim, o sentido conferido à propriedade privada na Grécia não encontra 

equivalentes em nossa cultura. Para os antigos, a propriedade privada era 

considerada relevante apenas na medida em que se constituía como um 

“passaporte” de acesso à esfera pública; não como um fim em si mesmo.  

Para os gregos, o fato de se colocar a propriedade privada (como fonte 

produtora das necessidades consumptivas da família) como uma condição sine qua 

non para o acesso à esfera pública não se devia a razões elitistas e patrimonialistas 

de per si. Devia-se, isto sim, à compreensão, de certo modo lúcida e pragmática, de 

que não seria muito razoável esperar que alguém, acossado pelas peias da 

necessidade, fosse capaz de libertar-se de tão prementes preocupações, para 

dedicar seu intelecto às atividades politicamente relevantes. 71 De modo que a boa 

                                                           
70  Ibid., p. 33. 
71 E pensar que não é outra a situação de tantos e tantos estudantes no Brasil, que, premidos por um 
mercado de trabalho cada vez mais exigente, veem-se compelidos a retomar ou ampliar seus 
estudos, em meio às várias atividades laborativas que desenvolvem, em garantia de seu sustento, ou 
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vida - dedicada às atividades consideradas mais nobres, altas e belas, como a 

contemplação ou mesmo as atividades políticas - só seria possível se, 

primeiramente, a própria vida já estivesse assegurada.   

Exatamente nesse ponto residia a relativa importância da propriedade privada. 

Para assegurar o seu acesso à vida pública, bastava que o cidadão tivesse 

aquinhoado um mínimo de bens (propriedades) capazes de produzir o suficiente 

para livrá-lo (a si e aos seus) do jugo da necessidade. Até mesmo porque se a 

esfera pública era reservada aos homens livres, como possibilitar o seu ingresso 

àqueles que se mostrassem escravos, não uns dos outros, mas de sua própria 

necessidade?  

A mundividência dos antigos era tão diversa da lógica de acumulação ínsita ao 

capitalismo, que os cidadãos gregos simplesmente entregavam seus negócios aos 

cuidados dos seus escravos e dos estrangeiros, e se dirigiam felizes da vida para a 

praça pública, em busca de ocupações realmente merecedoras de sua atenção. 

Talvez, por isso mesmo, não fosse tão extraordinário o fato, registrado por Hannah 

Arendt, de que se pudesse encontrar em Atenas certos escravos que haviam 

acumulado um patrimônio mais abastado do que o de alguns cidadãos, mormente 

entre aqueles de patrimônio mais modesto. 

A propriedade privada era, por conseguinte, muito mais do que mera riqueza 

material; representava, na verdade, para o homem grego, o seu lugar no mundo. 72 

Era como ter um lugar para onde se pudesse voltar, após o cumprimento de seus 

deveres de cidadão: um refúgio onde se esquivar dos olhares do público.   

Dessa breve digressão histórica, depreendemos a radical modificação 

perpetrada pela modernidade liberal no âmbito da esfera pública. Agora, a 

propriedade privada é associada à ideia de acumulação de riquezas como um fim 

                                                                                                                                                                                     
como forma de custear estudos mais qualificados, sem os quais, paradoxalmente, não terão trabalho: 
sim: trata-se de um círculo vicioso. O que requer dos estudantes brasileiros uma dose de tenacidade 
bem maior do que a dos cidadãos na pólis grega, cuja atividade política e filosófica tinha como esteio 
a escravatura. Por outro lado, o caráter escravagista da sociedade grega, de per si, não ofusca o 
brilho do seu legado para a posteridade. Aliás, a modernidade - com a sua política de assalariamento 
- encontrou formas muito mais sutis e complexas de dominação, e nem por isso os burgueses 
modernos dedicaram o seu tempo livre à procura do conhecimento filosófico ou à práxis política. O 
tempo livre foi empregado, no mais das vezes, na busca de maior acumulação de riquezas, ou, 
quando muito, no consumo de seus produtos. 
72 ARENDT, op. cit, p. 71-72. 
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em si mesmo – e não mais como uma condição de acesso à vida política. A lógica 

de acumulação de capital é uma invenção da modernidade, que diz respeito ao 

modo de produção capitalista, e que, sem dúvida, não faria o menor sentido para a 

democracia grega.  

Um dos efeitos mais marcantes da transformação da propriedade privada num 

valor absoluto, que se realiza em si mesmo, é a conseqüente transformação da ideia 

de liberdade política (antiguidade) em liberdade econômica (modernidade). Assim, a 

ênfase da liberdade moderna recai sobre a livre iniciativa, a liberdade contratual e a 

liberdade de usar, gozar e dispor de seus bens como bem lhes aprouver, além de 

reivindicá-los de quem injustamente os detenha. Em suma: a liberdade de ser dono 

e de operar livremente de modo a multiplicar cada vez mais suas riquezas.  

Assim, a burguesia liberal vai deslocar a tônica do espaço público para a 

economia, promovendo a emergência do que Hannah Arendt chamou de “esfera 

social”, o que corresponderia a uma espécie de “nacionalização da economia 

doméstica”. Isto é, as atividades produtivas, consideradas pelos gregos como de 

menor importância, e, portanto, restritas ao âmbito doméstico, porque ligadas à mera 

sobrevivência da família, seriam alçadas à condição de questão estratégica para o 

desenvolvimento do Estado-nação.  

A ascensão da chamada esfera social promove uma despolitização e uma 

desjuridicização do espaço público, que vai, pouco a pouco, sofrendo um processo 

de “colonização” pela economia. 73 Ou seja, as questões econômicas passam a ditar 

pautas e diretrizes para as políticas públicas e o sistema jurídico participa como um 

mero sancionador da ordem econômica, mobilizando o aparelho repressor do 

Estado sempre que as propriedades e interesses individuais estiverem ameaçados.  

A superlativização da importância da economia para a modernidade liberal se 

apresenta, portanto, como um dos fatores considerados relevantes para o processo 

de erosão do espaço público, que fica à mercê das injunções das novas e 

crescentes necessidades de acumulação do grande capital.  

                                                           
73 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994. 
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A emergência da esfera social desencadeia uma espécie de heteronomização 

do sistema político, que se mostra incapaz de mediatizar as injunções econômicas, 

porquanto incapaz de filtrar as interferências externas a partir dos seus próprios 

componentes auto-referenciais. Assim, o sistema político arrefece ante os caprichos 

e exigências de uma lógica econômica que, em muitos casos, contraria frontalmente 

as pautas e diretrizes estabelecidas pelas políticas públicas governamentais. 74 

 
3.4 O declínio da esfera pública pela ascensão da esfera íntima 

 

Uma tese instigante vem sendo sustentada por Richard Sennett. Para este 

sociólogo, a celebração indiscriminada do culto à intimidade pode conduzir a tal 

hipertrofia da esfera íntima, que, no limite, chegaria a implicar um retraimento do 

espaço público, por meio do afrouxamento dos papéis sociais que o constituem.75  

O autor defende esta tese por meio de várias proposituras. Na primeira delas, 

sustenta que a ascensão da sociedade intimista estaria levando à difusão de uma 

falácia, segundo a qual, a “proximidade” entre as pessoas constitui-se no único bem 

moral capaz de livrar a humanidade dos males que assolam o nosso tempo, nela 

entendidos como a impessoalidade, a alienação e a frieza.  

Essa economia psíquica tende a estimular uma excessiva aproximação entre 

os atores sociais, que veem, como resultado de um maior grau de intimidade, a 

produção de um maior índice de solidariedade. Isto é, do ponto de vista da 

sociedade intimista, quanto mais os atores se revelam uns aos outros, 

confidenciando a intimidade de suas “verdadeiras” personalidades; tanto mais se 

consolida a tessitura dos laços sociais entre os envolvidos.  

Contudo, para Sennett, a adoção de uma cultura exacerbadamente intimista 

estaria gerando o esgarçamento dos laços sociais, e não a sua consolidação. Ao 

invés de se estabelecer uma relação de alteridade, o que Sennett verifica é um 

simulacro de intimidade, em que os atores sociais não estão genuinamente 

interessados na troca. Eles desejam tão somente se “descarregar” de seus 
                                                           
74 Para maiores aprofundamentos , consultar a obra “A Constitucionalização Simbólica” de Marcelo 
Neves, em que o autor faz uma análise sistêmica do problema, no caso brasileiro, a partir de uma 
releitura de Niklas Luhmann. 
75 SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 317. 
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problemas pessoais, numa relação objetificante, em que o outro é reduzido a um 

ouvido. O modo de subjetivação numa economia psíquica altamente narcísica gera 

seres humanos auto-centrados e incapazes de estabelecer laços sociais mais 

amplos, plurais e democráticos. 76  

Assim, a revelação sistemática de confidências de natureza íntima possibilitaria 

às personalidades narcísicas a agradável sensação de reconhecer-se nos seus 

iguais, ao mesmo tempo em que produziria o estranhamento e a recusa ao 

estrangeiro, ao desigual, àquele com quem não é possível compartilhar opiniões, 

visões de mundo, valores, enfim, alguém com quem não se divide os mesmos 

códigos. 77  

De acordo com essa tese, na sociedade intimista não é a intimidade que se 

busca com o outro. Busca-se, na verdade, a si mesmo, espelhado no outro. Quando, 

diante da diferença, não é possível usufruir desse efeito-espelho, dá-se o 

fechamento, a intolerância e a discriminação.   

Outra proposição de Sennett contra a chamada sociedade intimista consiste na 

ideia de que a esfera pública, baseada originalmente numa lógica de impessoalidade 

e legalidade, tende a ser ofuscada pela supervalorização da intimidade de seus 

líderes políticos. Ao se valerem de seu carisma pessoal, os representantes eleitos 

desviam as atenções do público, numa espécie de “alquimia da personalidade”. 78 

Com efeito, na sociedade intimista há um forte apelo ao eleitorado, em relação 

aos aspectos subjetivos que cercam a personalidade e a vida íntima de pessoas 

públicas. Assim, o interesse do público é capturado pela “personalidade” do político, 

que fortalece ainda mais a sua imagem junto ao imaginário coletivo, por meio da 

revelação sistemática de aspectos idiossincráticos de sua vida pessoal. 

É sintomático de uma cultura do narcisismo, 79 que o público se sinta muito 

mais estimulado pela personalidade subjetiva de um agente público, do que até 

mesmo pela avaliação objetiva do efetivo desempenho de suas funções. É como se 

o cargo fosse suplantado pela pessoa que o ocupa. Não por acaso, a curiosidade 

                                                           
76 Ibid., p. 324. 
77 Ibid., p. 325. 
78  Loc. Cit. 
79 LASCH, Christhoper. Cultura do narcisismo. São Paulo: Imago, 1983. 
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(quase mórbida) em relação à esfera íntima de políticos e pessoas públicas em geral 

tem resultado em campanhas eleitorais fortemente voltadas ao reforço positivo da 

imagem de suas vidas privadas. 80 O que, sem dúvida, representa um perigoso 

desvio de atenções em relação às questões eminentemente políticas da esfera 

pública.  

A ascensão da esfera íntima tende a promover, portanto, um eclipse da razão, 

deixando a opinião pública obnubilada quanto à formação de um juízo mais objetivo 

das plataformas de governo, ao impedi-la de avaliar adequadamente as propostas 

de campanha e o seu efetivo cumprimento. Assim, a despolitização da esfera 

pública pode ser uma conseqüência nociva de uma sociedade cujas atenções já não 

conseguem se prender a um sentido mais coletivo e transindividual, limitando-se 

unicamente ao esquadrinhamento compulsivo do “eu”.    

Assim, para Sennett, uma sociedade engendrada sob as tiranias da intimidade 

produz uma economia psíquica de contornos perversos que, em longo prazo, tende 

a corroer a própria lógica da convivência social numa esfera pública, que não é 

outra, senão a lógica do jogo.  Por jogo, queremos designar  

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida “quotidiana”. 81  

E é a partir da ideia de “jogo” que Sennett desenvolve a sua metáfora da vida 

social, ao comparar uma esfera pública saudável e fortalecida aos jogos e 

brincadeiras infantis. 82 Para o autor, não por acaso, quando crianças mais velhas 

brincam com outras, menores e mais frágeis, intuitivamente, impõem para si 

mesmas, regras ainda mais agravadas, a fim de re-equilibrarem as condições de 

competição entre os participantes e manterem viva “a graça do jogo”. Crianças, em 

                                                           
80 Para uma interessante análise entre as articulações estabelecidas entre política, sentimentos e 
valores morais que têm constituído o pano de fundo das últimas eleições presidenciais no Brasil, 
todas fortemente imbuídas de uma retórica recheada de apelos emocionais, vide. BARREIRA, Irlys 
Alencar Firmo. A expressão dos sentimentos na política. In: Teixeira, Carla Costa; CHAVES, Christine 
de Alencar (org.). Espaços e tempos da política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 67 et seq. 
81  HUIZINGA, J. Homo Luddens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 
33. 
82 SENNET, op. cit., p. 381. 
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geral, sabem que na arte do jogo o prazer da disputabilidade e da competição 

saudável suplanta a necessidade imediatista de vitória a qualquer custo.83  

Nos jogos infantis, através do estrito respeito aos pactos e às convenções 

firmados entre os participantes, forjam-se formas de sociabilidade de teor altamente 

democrático. É que as regras não retiram seu fundamento de validade em razão das 

pessoas que estão envolvidas no jogo, mas, pelo contrário, as regras valem por si 

mesmas, como resultado de uma ação de cooperação e consenso entre os 

jogadores.  

Na tradição clássica do theatrum mundi, a sociedade é equiparada a um teatro, 

e o agir cotidiano, a uma atuação. Os homens são comparáveis a atores (sociais), 

uma vez que possuem a “arte de jogar”, desenvolvida desde a infância, por meio de 

jogos e brincadeiras. 84 

As pessoas se tornam civilizadas, para Sennett, na medida em que aprendem 

a arte da representação social. A civilidade, aqui, consistiria em valer-se de 

“máscaras”, que habilitassem os atores sociais a representarem bem os seus papéis 

na sociedade. O uso da máscara serve, no caso, para que as pessoas não se 

sobrecarreguem mutuamente com seus fardos pessoais, permitindo, desse modo, 

que elas possam tirar proveito da companhia umas das outras. 

Na sociedade intimista dá-se o contrário: as pessoas são incentivadas a 

transformarem problemas pessoais em problemas públicos. As pessoas são 

desestimuladas no cumprimento de suas representações sociais, pela ideia de culto 

à autenticidade e ao respeito à verdadeira personalidade de cada um. As regras do 

jogo, consistentes no dever de cada ator social desempenhar o seu papel, são 

subvertidas pela ideia de que, ao fazê-lo, cada homem estaria traindo sua 

verdadeira identidade, seus verdadeiros sentimentos, etc. Então, as máscaras 

sociais passam a ser vistas de forma pejorativa e as pessoas concluem que devem 

transparecer seus verdadeiros estados d’alma, agindo de forma fidedigna ao seu 

estado interior, e tornando públicas, por meio de sua fala e suas atitudes, 

circunstâncias que, para Sennett, deveriam pertencer somente a sua esfera íntima. 

                                                           
83 Ibid., p. 389. 
84 Trabalhamos essa ideia a partir de E. Goffman por ocasião do capítulo metodológico.  
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É o caso, por exemplo, de alguém que pergunta, inadvertidamente, a um 

conhecido no corredor da repartição, “tudo bem, fulano?”; e a pessoa interpelada 

conclui que tem o dever de lhe dizer, “sinceramente”, como se passam seus 

sentimentos e humores.  Por piores que estes sejam... 

Na sociedade intimista, ao invés do eu como ator social, o que emerge é um eu 

composto de motivações interiores. Portanto, o “eu” “é despojado da expressão de 

certos poderes criativos que todos os seres humanos possuem potencialmente – 

poderes de jogo – mas que requerem um ambiente à distância do eu para sua 

realização. Assim sendo, a sociedade intimista faz do indivíduo um ator privado de 

sua arte”. 85  

Na sociedade intimista, portanto, há uma compreensão de que é preciso ser fiel 

ao seu “eu interior”. Por isso, deve-se abandonar o uso de representações e 

máscaras sociais, a fim de exteriorizar condutas que sejam compatíveis com a vida 

interior do sujeito. As máscaras passam a ser vistas como uma espécie de farsa, 

utilizada apenas por indivíduos de personalidade fraca. Por outro lado, a 

autenticidade emerge como um valor a ser perseguido. 

Para Sennett, essa concepção é altamente nociva para a esfera pública, pois 

representa o seu tendencial esvaziamento. Com efeito, o culto e a celebração da 

intimidade, da personalidade e da autenticidade, tal como estão postos na sociedade 

intimista, são fatores que implicam, a seu ver, uma crescente desvalorização da 

esfera pública, cujas relações sociais são despotencializadas pela excessiva 

mobilização das atenções em torno da esfera íntima. 

 
3.5  Esfera íntima versus esfera privada: novas cartografias  

 

Pensar o mundo por um viés sociológico implica abrir mão do conforto dos 

maniqueísmos. Não cabe aqui a máxima parmenideana de que “o ser é e o não-ser 

não é”. Já não se pode dizer simplesmente “sim, sim; não, não” - como querem os 

evangelhos. Pensar o mundo sociologicamente não é ver tudo preto no branco. É 

preciso entrar numa zona cinzenta, a princípio desconfortável, para descortinar, aos 

poucos, a riqueza de matizes, em infinitas possibilidades de tons em gris.  
                                                           
85 SENNET, op. cit., p. 322-323. Grifos do autor.  
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De fato, se a realidade social é fruto de um constructo humano, vale dizer, se a 

compreensão do real por uma dada sociedade é fruto de uma construção que se 

passa no imaginário coletivo dessa mesma sociedade; então, a cada povo será 

possível criar e recriar diversas formas de se pensar o público, o privado e o íntimo.  

Daí por que merece parcimônia toda leitura categórica da realidade social. 

Parece temerário, portanto, que o cientista social desqualifique o modus vivendi de 

um povo, num dado tempo e espaço. Seja o seu próprio contexto social, seja o de 

outrem. Trata-se de possibilidades de criação humana que se dão num plano 

coletivo. E o simples reconhecimento de que algo é criado e construído pelo homem 

já é suficiente para relativizar a sua análise.  

Assim, a tese de Sennett perde vigor, paradoxalmente, pelo excesso de 

densidade dramática de que ele se vale para reforçar seus argumentos. De fato, ao 

pintar um quadro tão negro, em que se delineia a corrosão (e quem sabe o fim?) da 

esfera pública, o autor termina, de certa forma, por estigmatizar a esfera íntima, que 

passa a ser vista como uma das principais catalisadoras desse processo. Ao lermos 

Sennett, podemos ter a impressão de que a esfera pública precisa ser “salva” das 

investidas galopantes de uma esfera íntima narcisista e egoica. Os mais 

desavisados, então, podem ser levados a crer que não há realmente nada que se 

aproveite no âmbito da esfera íntima! 

Em resumo: ao referendarmos a tese de Sennett em todas as suas tintas, 

ganhamos a capacidade de avaliar criticamente diversos aspectos das novas 

relações entre o público e o privado; mas perdemos, por outro lado, a possibilidade 

de uma leitura mais rica, capaz de apreender outros aspectos, não menos valiosos, 

do papel da esfera íntima.  

E como Sennett parece determinado a desprezar os aspectos saudáveis e 

benfazejos da esfera íntima, convém cruzarmos a sua análise com outra, que de tão 

díspar, pode lhe oferecer um contraponto adequado. Assim, coligir a ácida leitura de 

Sennett acerca da intimidade, com a reflexão entusiástica de Anthony Giddens 

acerca das ricas possibilidades do que ele denominou de “nova intimidade” pode ser 

um ponto de partida valioso para a nossa compreensão de um problema 

multifacetado. 
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Assim, para Giddens, a intimidade estaria passando por uma reestruturação 

genérica, com ganhos ampliados, em relação à sua configuração primitiva. 86 

Originalmente, essa noção remonta ao início da modernidade liberal. E a ruptura 

paradigmática que introduz a ideia de intimidade é responsável pela invenção do 

“eu” como sujeito de sua própria história, construtor autônomo de sua existência, 

dotado de livre-arbítrio e racionalidade, com vistas à plena realização de sua 

natureza singular. 

O papel atribuído à intimidade pelo indivíduo burguês equivale à “reinvenção” 

do amor, do casamento, da maternidade e da família, com reverberações que se 

perpetuam até os dias de hoje, conforme veremos, em apertada síntese.  

A partir do final do século XVIII e, com mais força, no século XIX, deu-se a 

emergência de um novo ethos para o amor. A Europa moderna estava abandonando 

as antigas formas de organização do casamento - baseadas até então em arranjos 

de caráter econômico, nas camadas mais abastadas; ou em torno da organização 

do trabalho, nas camadas mais pobres - para dar lugar ao paradigma do amor 

romântico. 

O amor romântico distingue-se pela idealização do ser amado, por sua vez 

associada a elementos do chamado “amor apaixonado” 87 e aos valores morais do 

cristianismo, de forma que o elemento sublime do amor tende a predominar sobre o 

ardor sexual.  

A disseminação dos ideais do amor romântico deveu-se, em grande parte, à 

difusão do gênero literário da novela, que propagou a ideia do amor associado à 

ideia de liberdade. Com efeito, o amor romântico introduz a possibilidade de livre 

escolha do(a) parceiro(a) no âmbito do casamento, com base na atração mútua, 

desvinculando-se de fatores anteriormente determinantes, tais como os interesses 

patrimoniais, tradições familiares, entre outros. Nas palavras de Giddens:  

                                                           
86 GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 
modernas. São Paulo: UNESP, 1993, p. 11. 
87 Distingue-se o amor apaixonado do amor romântico porque, ao contrário deste último, no amour 
passion, o estado de arrebatamento de energias e pulsões é tão mobilizador que leva o indivíduo a 
romper com os laços sociais mais amplos, o que representaria uma ameaça potencial para as 
instituições sociais. Cf. GIDDENS, op. cit., p. 50. 
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O amor romântico introduziu a ideia de uma narrativa para a vida individual 
[...] Contar uma história é um dos sentidos do “romance”, mas esta história 
tornava-se agora individualizada, inserindo o eu e o outro numa narrativa 
pessoal, sem ligação particular com os processos sociais mais amplos. O 
início do amor romântico coincidiu mais ou menos com a emergência da 
novela: a conexão era a forma narrativa recém-descoberta. 88  

No contexto sócio-cultural em que se insurgiu, parece-nos que a ascensão do 

paradigma do amor romântico conduziu a uma importante re-elaboração das 

relações pessoais entre homens e mulheres, e, como conseqüência, entre estes e 

seus filhos. Tudo leva a crer que a livre escolha de um parceiro, com base numa 

eleição afetiva e “desinteressada”, possibilitou a criação de condições favoráveis ao 

desenvolvimento da ideia de intimidade.  

A reconfiguração da família pelo modelo burguês emergente desencadeou uma 

nova forma de ver e lidar com os papéis familiares, tal como estes estavam 

dispostos na sociedade de corte européia. É que, até então, as mulheres ficavam 

“liberadas” das exigências do aleitamento materno (com os recém-nascidos sendo 

entregues às amas-de-leite), bem como do trabalho doméstico, que era considerado 

prosaico e sem atrativos.  

Com efeito, o momento que marca a passagem da sociedade de corte para a 

sociedade burguesa merece cuidados. A invenção burguesa do amor romântico 

continha em seu germe grandes potencialidades revolucionárias. Contudo, Giddens 

entende que, apesar da liberdade conquistada de escolha do parceiro, a mulher 

perdeu em autonomia no que diz respeito à organização de seu tempo livre; uma 

vez que, com a invenção da família burguesa, a ela ficaram reservados os cuidados 

com o lar, os filhos e as lidas domésticas. Assim, o ideário burguês imputou à mulher 

o dúplice papel de esposa e mãe, confinando-a ao isolamento do lar, ao passo que o 

                                                           
88 Ibid., loc. cit. Nesse quadrante, a ideia de que a vida pode ser “lida” como um romance, do qual o 
indivíduo é o personagem central, foi catalisada pelo romance realista, cuja ascensão se deu no fim 
do século XVIII. O culto ao indivíduo (próprio do individualismo burguês) cria as condições propícias 
ao surgimento de um gênero literário cujo leitmotiv é exatamente a narrativa de histórias de vida de 
homens “reais”. Ao invés de heróis, santos ou sábios, pululam em suas páginas as histórias comuns 
de homens tão comuns quanto os seus leitores. Dada essa característica de tematização e 
ficcionalização dos fatos cotidianos da “vida real”, é que o romance realista desencadeia a 
compreensão, entre seus leitores, de que suas vidas (assim como a dos personagens) merecem ser 
contadas, fazendo com que eles passem a se ver como os “autores” de sua própria história. De sorte 
que, a nosso ver, o romance realista surge a partir de condições altamente favoráveis propiciadas 
pela ascensão do individualismo, mas, ao mesmo tempo, ele também opera como uma importante 
força motriz desse mesmo individualismo, em um jogo de mútua implicação, conforme veremos no 
capítulo seguinte.   
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homem era investido do poder-dever de trabalhar e prover o sustento do núcleo 

familiar.  

Com a instituição da família burguesa, a mulher passa a arcar com uma série 

de encargos domésticos que, somados à sua dependência financeira do marido, 

mitigam em grande parte as possibilidades de realização autônoma de sua 

existência. Ao contrário da mulher da sociedade de corte, a mulher burguesa passa 

a viver para o marido e para os filhos. No modelo burguês de família, é ela, e não o 

homem, quem paga o preço pela reinvenção da infância.  

A parte boa da notícia é que as crianças são as grandes privilegiadas com a 

emergência desse novo modelo. Elas, que vinham sendo ignoradas pela sociedade 

de corte, passam a ser o centro dessa nova família.  

Para que se compreenda o impacto do paradigma burguês sobre a infância, 

vale lembrar que no Ancién Régime, as crianças costumavam receber um 

tratamento da parte de seus familiares, que, aos olhos de hoje – herdeiros que 

somos do liberalismo – seria de causar escândalo, mesmo aos pais mais relapsos.  

É interessante notar que no espaço de pouco mais de três séculos, o modo de 

conceber a maternidade e a importância da criança no seio da família se 

modificaram de forma dramática. O que hoje parece cruel, desumano e degradante 

era considerado comum e até justificável pela sociedade de corte.  

É Elisabeth Badinter quem, num relato contundente, inventaria a história dos 

costumes da vida privada européia daquela época. De fato, antes da invenção 

burguesa da intimidade, em que cada ser humano é visto como único, dentro de sua 

singularidade, as proles costumavam ser muito numerosas, em nada lembrando a 

família nuclear doravante instituída pelos burgueses.  

Assim, uma mulher e seu marido podiam ter inúmeros filhos, em gestações 

sucessivas, de modo que um filho a mais, um filho a menos, não fizesse tanta 

diferença. Talvez, intimamente, houvesse até um inconfessável “alívio” pela morte 

de um ou alguns deles.  

Mas o que levaria a filósofa francesa a uma sugestão tão bizarra?  É o que se 

infere nas entrelinhas do discurso doméstico, quando, por exemplo, um pai de 
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família registra de forma “protocolar”, em meio a uma série de miudezas do 

cotidiano, a morte de um de seus (vários) filhos, em uma espécie de livro de 

registros domésticos que se usava então; algo como um diário da casa, a ser escrito 

pelos chefes de família, como costume da época. 89 

A mesma suspeita se levanta quando outro desses chefes de família, mais 

emotivo que o de costume, sente-se constrangido com seu próprio abatimento pela 

morte de uma filha pequena. Para justificar a sua dor e não causar tanta 

perplexidade, explica aos conhecidos que aquela filha, em especial, era uma criança 

particularmente “bonita”. Como se a pouca valia de uma filha perdida pudesse 

adquirir contornos mais dramáticos em razão de sua beleza singular... 

Mas uma das questões mais sintomáticas em torno da banalização da vida (e 

da morte) das crianças durante o Antigo Regime diz respeito à prática que tinham as 

mães biológicas – de todas as classes sociais – de enviarem seus filhos recém-

nascidos, com poucas horas de vida, para os cuidados de amas-de-leite, escolhidas 

quase a esmo. Essas crianças empreendiam, por vezes, longas viagens, em 

condições extremamente arriscadas para sua saúde, e muitas vinham a falecer já no 

trajeto. As que sobreviviam eram submetidas a condições tão inóspitas, que o nível 

de mortalidade infantil entre tais crianças, por si só, já bastaria para desmascarar o 

pouco caso que lhes faziam suas famílias.  

Essas amas-de-leite ganhavam pouquíssimo para amamentarem os filhos 

alheios. Assim, à exceção apenas das mães mais miseráveis, que não podiam pagar 

nem mesmo isso, a maioria das mulheres, desde a sociedade de corte até o 

operariado, valia-se desse expediente, alegando que os “ares do campo” fariam bem 

à saúde de seus rebentos. Assim, posando de mães zelosas, “abriam mão” da 

convivência com suas crias, para resgatá-las somente anos depois, caso ainda 

estivessem vivas.   

Durante o lapso de quatro ou cinco anos não era incomum que os pais e as 

mães dessas crianças não lhes mandassem nenhuma carta, nem pedissem notícia 

alguma a respeito do estado de saúde de seus filhos. Assim, também não era 

incomum que, ao verem reivindicados os filhos de uma família mais abastada, as 
                                                           
89  Cf. BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1985. 
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amas enviassem outras crianças, no lugar das verdadeiras, que muitas vezes já 

estavam mortas, sem que as famílias pudessem reconhecê-las – tão 

prematuramente se haviam livrado delas. 

Durante os anos de exílio forçado, os “ares do campo” não eram assim tão 

propícios a essas crianças, como suas mães gostavam de alardear para as amigas 

da cidade. Para compensar o pouco que ganhavam, as amas sempre recebiam mais 

crianças do que podiam amamentar, além, naturalmente, dos seus próprios filhos, a 

quem se supõe que privilegiassem.  

Para aumentar os parcos rendimentos, as amas-de-leite também costumavam 

trabalhar em plantios, e, enquanto estavam na lavoura, prendiam essas crianças em 

ataduras e as punham em sacos, penduradas na parede, para que não se 

machucassem ou fossem mordidas pelos ratos. Boa parte era subalimentada com 

uma espécie de caldo de arroz e morria, freqüentemente, devido aos maus tratos. 

Por meio de uma arqueologia dos costumes dessa época, Badinter pretende 

comprovar a tese de que, na verdade, a “maternidade” não é um instinto 

determinado de forma universal pela biologia humana (como quer a mística em torno 

da figura feminina). A maternidade, tal como a conhecemos hoje, é uma criação da 

sociedade burguesa liberal, e, portanto, é uma construção sócio-cultural – uma 

inventio humana (por sinal, muito benfazeja à sobrevivência da espécie). Não fosse 

assim, todas as mulheres de todos os tempos e lugares teriam naturalmente 

valorizado a infância – hipótese afastada de plano pelo inventário histórico de 

Badinter, a respeito de um passado não muito longínquo, de uma sociedade 

considerada “civilizada”. 

Ora bem, se a maternidade (tal como a concebemos) não se trata 

simplesmente de um “instinto natural”, mas de uma construção histórico-social, 

conclui Badinter que uma mulher não pode (ou não deveria) ser considerada 

“anormal” apenas por não desejar ter filhos, ou não sentir-se necessariamente 

enternecida ao cruzar com criancinhas no caminho de casa. Não há, de acordo com 

a autora, nada na natureza feminina que a conduza de forma inexorável à 

maternidade, de modo que toda comparação entre a mulher e a “fêmea” do mundo 
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animal ressoa no mínimo simplista e descabida, dada sua condição humana 

inigualavelmente mais complexa. 

Portanto, de acordo com essa visão, ser (ou não) mãe passa a ser uma opção, 

uma escolha responsável, e não uma fatalidade. O amor pelos filhos é “conquistado” 

a partir de uma atitude efetiva de devoção e cuidado. Ama-se uma dada criança, não 

em decorrência de um acontecimento mágico, instantâneo ou por um decreto da 

natureza. Em Badinter, há uma recusa à ideia de naturalização do amor – o qual 

passa a ser visto como uma conquista. Ama-se uma criança, pelas noites de sono 

que nos furtamos ao velar o dela. 90 Ama-se aquela criança a quem se amamentou, 

limpou e acalentou exaustivas vezes.  

Logo, em Badinter, o amor maternal não brota de um imperativo da natureza; 

mas nasce da própria decisão, renovada dia após dia, de cuidar de um pequeno ser 

que sai extremamente indefeso das entranhas de sua mãe biológica. Assim, mais do 

que nunca: mãe, pai, é quem cuida.       

A polêmica tese de Badinter torna-se tanto mais difícil de refutar, quanto mais 

se mergulha na arqueologia dos costumes coligidos no Antigo Regime, por meio dos 

quais ela demonstra que, há poucos séculos atrás, as mulheres, seus maridos e as 

(boas) famílias do Velho Mundo davam pouquíssima importância para a maternidade 

e a infância, razão pela qual, as crianças eram submetidas às funestas condições 

por ela descritas.   

Por outro lado, ao demonstrar historicamente que o mito da maternidade 

instintiva e universal não se sustenta, Badinter desobriga as mulheres do dever de 

serem mães mesmo que não o queiram. A filósofa francesa entende que, ao afastar 

esse preconceito determinista, somente as mulheres que de fato desejem ser mães 

é que o serão.   

E se é mais ou menos indiscutível, ao menos com os olhos de hoje, que a 

emergência do paradigma burguês constituiu um salto civilizatório no tocante à 

infância, ampliando-se e intensificando-se os laços de intimidade entre pais e filhos, 

o mesmo patamar dignificante não foi alcançado pela mulher burguesa.  
                                                           
90 Como já dizia o poeta: “Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por 
ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela”. Para mais, vide o poema 
“Guardar” de Antonio Cícero. 
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É que a superação daqueles arranjos, por meio dos quais as mulheres 

“delegavam” para as amas-de-leite os seus deveres de mãe, constituiu uma moeda 

de dupla face. De um lado, trouxe um novo patamar de dignidade para a infância. De 

outro, levou-as a uma compressão ainda maior do seu já reduzido leque de 

possibilidades emancipatórias.  

Com efeito, pelo mito da naturalização da maternidade, a sociedade burguesa 

impôs à mulher a condição de mãe como um padrão de normalidade. Ainda que 

essa imposição social não estivesse respaldada em um desejo íntimo da mulher 

burguesa, ela se via, mesmo assim, obrigada a arcar com o papel de mãe, esposa e 

dona de casa, sufocando toda e qualquer outra aspiração profissional ou estudantil.  

Essa re-configuração do modelo de maternidade socialmente aceito contou 

com a influência decisiva dos médicos higienistas do século XIX. Para eles, o 

casamento deveria estar a serviço do progresso e do desenvolvimento da ciência e 

da saúde. Nesse sentido, amplas campanhas foram empreendidas, no sentido de 

instituir algo muito mais profundo do que o mero aleitamento materno: era o próprio 

modo de enxergar a maternidade que estava em xeque. O discurso médico passou 

a condenar as mulheres recalcitrantes, que insistissem nas antigas práticas, ao 

mesmo tempo em que fazia a elegia da mãe zelosa. A essa mulher, ciosa da saúde 

e do bem-estar de seus filhos, caberia também, doravante, a missão de congregar a 

sua família. Estava instituído um modelo velado de confinamento, em que a 

prisioneira atendia pelo nome de “rainha do lar”.  

A despeito das ressalvas necessárias no que diz respeito à condição da 

mulher, não se pode olvidar os ganhos obtidos pelo paradigma liberal, em relação ao 

Antigo Regime, ao instituir um novo patamar de intimidade, proximidade e 

cumplicidade nas relações interpessoais dentro da família (entre o casal e entre pais 

e filhos) no seio da família burguesa. Por esse viés, a intimidade é lida como um 

traço de “humanismo”, representando um salto no processo civilizatório. Assim, 

através da intimidade, urde-se a delicada tessitura das novas relações, entre seres 

que se reconhecem como únicos. 

De fato, a intimidade inaugurada pela burguesia liberal, no início da 

modernidade, passa pela compreensão da natureza originalíssima de cada ser 
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humano. Trata-se agora de um sujeito ativo na construção de sua história, autor de 

sua própria narrativa. Aliás, o reconhecimento da singularidade da existência 

humana é a razão pela qual a morte de um ser humano passa a representar uma 

perda irreparável. É da compreensão (própria do liberalismo) de que nenhum 

indivíduo é igual ao outro que advém a dor e o pesar do pai e da mãe que perdem 

um filho. Os pais burgueses, com suas famílias nucleares, choram o luto de um filho 

com a certeza de que nenhum outro poderá substituir a perda daquele ser humano 

singular cuja vida foi ceifada.   

Mais tarde, a partir do século XX, a chamada esfera íntima irá sofrer um 

processo de reestruturação, numa escala de intensidade insuspeitável. O ingresso 

massivo da mulher no mercado de trabalho, impulsionado em grande parte pela 

Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os movimentos de contracultura incitando à 

prática do amor livre e à abolição do casamento convencional, o feminismo e os 

diversos movimentos de minorias, entre outras novas práticas sociais de caráter 

contestatório, virão desencadear uma ruptura paradigmática dos papéis sociais 

tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres, cujos impactos ainda hoje não 

foram plenamente absorvidos pelos modelos sociais emergentes.    

A contextura aberta das relações de gênero que vêm se instituindo de forma 

ainda incipiente indica, ao ver de Anthony Giddens, saldos positivos, tais como o 

surgimento da assim chamada “sexualidade plástica”. Nas palavras do próprio autor:  

A emergência do que eu chamo de sexualidade plástica é crucial para a 
emancipação implícita no relacionamento puro, assim como para a 
reivindicação da mulher ao prazer sexual. A sexualidade plástica é a 
sexualidade descentralizada, liberta das necessidades de reprodução. Tem 
as suas origens na tendência, iniciada no final do século XVIII, à limitação 
rigorosa da dimensão da família; mas torna-se mais tarde mais 
desenvolvida como resultado da difusão da contracepção moderna e das 
novas tecnologias reprodutivas. 91 

A sexualidade plástica é fruto da construção de uma auto-identidade reflexiva 

por parte de mulheres e de homens que se movem através de um território não 

delimitado, cujos caminhos não foram previamente explorados, onde não há 

marcações fixas no que tange à natureza do casamento, da família e do trabalho.  

                                                           
91  GIDDENS, op. cit., p. 10. 
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Sob a égide dessa nova forma de vivência da sexualidade, percebe-se a 

emergência de uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, denominada 

por Giddens de “relacionamento puro”. 92  

O relacionamento puro deriva em grande parte da sexualidade plástica, bem 

como do número crescente de mulheres que conquistaram, por meio de seu 

trabalho, uma autonomia financeira capaz de assegurar-lhes subsistência material. 

Este segmento do universo feminino tende a escolher (e a permanecer com) o seu 

parceiro, tendo em vista apenas o relacionamento em si, uma vez que tais mulheres 

não dependem do auxílio do homem para prover o seu próprio sustento.  

Para Giddens, o relacionamento puro é parte de uma reestruturação genérica 

da intimidade, por significar o estabelecimento de vínculos emocionais de 

proximidade e satisfação mútua, cuja continuidade não é imposta como uma 

exigência social ou religiosa, mas deflui da própria vontade das partes interessadas, 

que se sentem suficientemente recompensadas pela permanência da relação. Tais 

compensações são recíprocas e derivam de pactos firmados pelos parceiros de 

modo pessoalizado, estando, inclusive, sujeitos a renegociações. 

O que Giddens reputa como verdadeira intimidade consiste numa negociação 

transacional de vínculos pessoais, estabelecida por iguais. 93 Sua preocupação 

parece ser a de que, no caso de uma relação construída em bases desiguais, se 

torne impossível aferir se o relacionamento implica um genuíno envolvimento entre 

as partes, ou se o indivíduo que se encontra em posição de desvantagem apenas se 

serve da relação para se locupletar de algum modo. Nesse caso, a simples 

dependência econômica de um dos envolvidos já seria suficiente para prejudicar a 

integridade de uma relação verdadeiramente íntima.  

Por outro lado, uma relação fortemente marcada pela hierarquia tende a incutir 

medo em quem ocupa o seu pólo mais frágil. E o medo nunca foi, diga-se de 

passagem, um meio ambiente propício à intimidade. Se alguém depende do 

parceiro, por exemplo, para garantir o seu sustento, terá um receio (talvez 

justificável!) de se indispor com ele, dizendo-lhe abertamente o que sente e pensa a 

seu respeito. Nesse caso, como ser transparente sem temer possíveis retaliações? 
                                                           
92  Ibid, p. 68. 
93 Ibid., p. 11. 
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Assim, em linha de princípio, as possibilidades de uma relação de intimidade vir a 

florescer em relações verticalizadas tendem a ser diminuídas. 

Contudo, a ideia de que a intimidade só é possível entre “iguais”, como uma 

“negociação transacional” de vínculos pessoais, apresenta algumas questões que 

desafiam uma reflexão mais conseqüente. Ao falar de intimidade, frise-se, Giddens 

sugere a ideia de troca entre iguais. Nesse contexto, como ficam aqueles que não 

têm o que “trocar”, ou que, quando muito, possuem uma moeda de troca de menor 

calibre? Trocando em miúdos: como as pessoas com necessidades especiais, ou 

idosos com doenças neurológicas degenerativas, ou, de modo geral, indivíduos que 

se encontram numa posição de objetiva desigualdade, por estarem mais sujeitos a 

uma situação de dependência, poderiam desfrutar de uma relação de verdadeira 

intimidade, nos termos propostos pelo autor?  

No limite, a tese de Giddens – de que a intimidade só é possível entre iguais – 

acabaria por conduzir os “desiguais”, ou seja, as pessoas que detêm uma condição 

diferenciada, à indesejável formação de guetos. Pois somente lá é que esses 

indivíduos seriam restabelecidos numa suposta condição de “igualdade”, pois 

estariam, finalmente, entre seus pares...     

De fato, tal como está posto, o pensamento do autor poderia ser usado, 

inadvertidamente, para reforçar flancos de intolerância, sectarismo e discriminação 

de minorias. Em outras palavras: pensar o papel da intimidade desarticulado da ideia 

de alteridade pode ensejar desdobramentos indesejáveis, sobretudo em uma 

sociedade heterogênea como a nossa.  

Outra ressalva que gostaríamos de fazer ao pensamento de Giddens, diz 

respeito a sua afirmação de que “um mundo social em que a realização emocional 

substituísse a maximização do crescimento econômico seria muito diferente daquele 

que conhecemos hoje”. 94 De que, afinal, o autor está falando? Não sabemos. O 

autor parece sinalizar uma relação mutuamente excludente entre realização 

emocional e realização econômica que nos causa – no mínimo – estranhamento. 

Senão vejamos: nunca tivemos antes, em toda a história do mundo ocidental, um 

culto tão fervoroso à “intimidade” – intimidade esta, por meio da qual se espera 

                                                           
94  Ibid., loc. cit. 
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obter, precisamente, uma maximização da realização emocional. Com a “morte das 

grandes narrativas” e o conseqüente desencantamento das grandes causas 

coletivas (que haviam sido capazes de mobilizar sonhos, esperanças e energias 

sociais até o desmoronamento do socialismo real), os sujeitos pós-modernos se 

voltaram para o reforço intensivo de uma rede capilar de relações micro-sociais, nas 

quais têm depositado um significativo investimento psíquico.  Parece-nos que, de um 

modo geral, a crescente fragilização das redes macro-sociais tende a alimentar e 

fortalecer a valorização das redes micro-sociais – que passam a funcionar como um 

refúgio para que o homem individualista possa exercer, ainda, algum tipo de 

humanidade: se não com a generalidade dos seres humanos, num sentido mais 

coletivo, ao menos com seus filhos, parentes e amigos mais próximos.  

Pois bem. A sociedade que cultua a “vida emocional”, estabelecida num plano 

micro de relações pertencentes ao âmbito da intimidade do sujeito individualista, é 

exatamente a mesma que sobrevaloriza a maximização do crescimento econômico!  

E a maximização do lucro só tende a aumentar, se consideramos que a agenda 

da nova ordem econômica tem assento sobre: a transnacionalização de mercados, a 

mundialização das economias, a reorganização do processo produtivo, a revolução 

da indústria tecnológica e a homogeneização do consumo em escala planetária. 95  

Nesse quadrante, fica ainda mais difícil atinar a que mundo de fato Giddens se 

refere. Pois, neste mundo neoliberal e globalizado em que vivemos, com as 

configurações sociais e econômicas típicas da pós-modernidade, não vislumbramos 

onde estaria essa eventual antinomia entre “realização emocional” e “realização 

econômica”, ao ponto de ensejar a substituição de uma pela outra. Muito pelo 

contrário: a sociedade que busca avidamente preencher o vazio da sua existência 

social à custa de uma sobrecarga dos afetos individualizados é a mesma que 

conduz ao paroxismo a sanha desenfreada pelo crescimento econômico.      

Aliás, o próprio Giddens é o primeiro a conferir um certo grau de equivalência 

às instâncias emocionais e econômicas, ao referir-se à intimidade como uma “troca 

de natureza transacional”...Ou será que não? 

                                                           
95 Para mais, vide: BEDÊ, Fayga. O Estado e seus (des)caminhos econômicos. Revista Opinião 
Jurídica, Fortaleza, n.3, ano II, 2004.1, p. 46. 
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Feitas as ressalvas necessárias, não se pode deixar de reconhecer o contributo 

prestado pelo autor ao mapeamento da assim chamada “nova intimidade”. Giddens 

mostra-se extremamente otimista em relação aos ganhos ampliados que a 

reestruturação genérica da intimidade pode vir a trazer para a sociedade moderna. 

Para o autor, a transformação da intimidade pode resultar numa democratização do 

domínio intersubjetivo, plenamente compatível com a esfera pública, exercendo-se 

uma influência altamente positiva sobre as instituições sociais de um modo geral.  

 

3.6 Primeiras conclusões parciais 

 

Tomando como ponto de partida a Grécia Antiga, e feitos os recortes 

epistemológicos necessários, procuramos estabelecer um contraponto entre o 

paradigma originário e as novas relações entre o público e o privado, advindas com 

os modernos.  

Ao buscarmos apreender as suas especificidades constitutivas na 

modernidade, percebemos que ambas as esferas vêm sendo atravessadas pela 

invenção burguesa da intimidade. A fim de mapear esses atravessamentos, 

coligimos a leitura de autores bastante dissonantes no modo de valorar o papel da 

assim chamada esfera íntima. De um lado, Richard Sennett mostra-se muito 

refratário ao papel por ela desempenhado. Para ele, a ascensão da esfera íntima 

pode levar à corrosão da esfera pública. Por seu turno, Anthony Giddens revela-se 

um entusiasta das novas possibilidades e dimensões da intimidade no mundo 

contemporâneo, capazes de engendrar uma cartografia mais emancipatória da 

esfera privada. 

Não por acaso decidimos pelo cruzamento de autores demasiadamente 

passionais na defesa de pontos de vista tão discrepantes entre si.  Por meio dessa 

opção metodológica, procuramos, sempre que possível, renunciar aos excessos 

cometidos de parte a parte, a fim de depurar os aspectos mais valiosos de uma e 

outra análise.  
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E é por entendermos que o estudo de realidades sociais hipercomplexificadas 
96 desafia uma abordagem multilateral, mediante diferentes ângulos de observação, 

que é preciso pôr em reticências a antiga dicotomia moderna entre o público e o 

privado. Não porque essas categorias tenham perdido a sua importância como 

instrumentos de análise da vida política e social. Mas porque as divisas que 

demarcavam seus territórios se tornaram tênues demais, face aos sucessivos  

deslizamentos decorrentes do “processo correlato de uma socialização do Estado e 

de uma estatização da sociedade”. 97  

Realizadas essas necessárias digressões, esperamos que a contextualização 

do processo histórico pelo qual se forjou a invenção da intimidade possa vir a 

iluminar a análise da cyberintimidade – fenômeno social de difícil apreensão; seja 

por sua contextura aberta, que ainda admite múltiplos devires; seja pela natureza do 

tema, cuja contemporaneidade demasiada dificulta a sua visão em perspectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
96 Em neologismo cunhado por NEVES, op. cit., 1994.  
97 HABERMAS, op. cit., 180. 
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4 CYBERINTIMIDADE: O PÚBLICO E O PRIVADO NA ERA DIGITAL 
 

“[...] eu não posso me dar a esse luxo de me 
esconder atrás de um pano transparente [...]” 
V. R., escritora de blog 

 
4.1 Geração digital versus geração analógica: uma convivência aporética 98 

 

Se no capítulo anterior verificamos que há um processo de deslizamento 

contínuo entre as esferas do público e do privado, que vem ocorrendo desde o início 

da modernidade liberal, no presente capítulo investigaremos o modo como essa 

ocorrência vem sendo levada ao paroxismo, face aos influxos da era digital. 

Mas para compreendermos de que modo a era digital vem nos conduzindo ao 

esmaecimento das antigas fronteiras entre o público e o privado, convém tratarmos, 

primeiramente, da emergência da mídia que mobilizou essa revolução: a Internet. 99 

O gérmen inicial de sua história remonta à formação da ARPA – Advanced Research 

Projects Agency, em 1958, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que 

tinha por intuito a mobilização de recursos de pesquisa que garantissem aos EUA a 
                                                           
 98 A alusão feita aqui às gerações “digital” e “analógica”, conforme explicado em nota de rodapé na 
introdução desse trabalho, refere-se a uma correspondência entre os recursos tecnológicos 
disponíveis em cada época e o grau de familiaridade com que pessoas de gerações distintas se 
apropriam da tecnologia existente. Note-se que o tempo é uma variável de determinação apenas 
relativa, pois a simples possibilidade de acesso à Internet de que gozamos hoje, por exemplo, não 
implica, necessariamente, a maior adesão de um adolescente ou, tampouco, o menor interesse de 
um adulto; embora nos pareça razoável pensar que, em linha de princípio, as pessoas que tiveram 
contato com o microcomputador e a Internet desde tenra idade têm potencialmente uma maior 
chance de naturalizar o seu uso. Em resumo, uma vez disponível, nos dias de hoje, o acesso aos 
computadores pessoais e à Internet, a relação de pertença à geração analógica ou digital está 
condicionada, mais do que à idade, ao grau de abertura e disponibilidade do sujeito para cultivar um 
habitus tecnológico, por assim dizer. O habitus seria um sistema de disposições duráveis 
incorporadas pelos atores sociais, isto é, “[...] um conjunto coerente de capacidades, de hábitos e de 
marcadores corporais, que forma o indivíduo pela inculcação não consciente e a interiorização de 
modos de ser próprios do meio”. Essa explicação bastante didática do conceito bourdieusiano de 
habitus se deve a HEINICH, Nathalie. A Sociologia da Arte. Trad. Maria Ângela Caselatto. Rev. 
CAPELLA, Augusto. Bauru, SP: EDUSC, 2008, p.79. E, ainda, nas palavras do próprio autor: “Os 
habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas [...] mas são também esquemas 
classificatórios, princípios de classificação, princípios de visão e de divisão e gostos diferentes.” Cf. 
BOURDIEU, Pierre.  Razões práticas: sobre a teoria da ação. 8. ed. São Paulo: Papirus, 2007, p.22. 
99 “INTERNET: Nome da maior rede informática mundial. De facto, trata-se de uma rede de redes, 
resultado da interconexão de sites informáticos e de redes locais de empresas, de centros de 
investigação ou de universidades. Pode-se ter acesso à Internet a partir de um microcomputador 
equipado com um modem através de um fornecedor de acesso. Origem: abreviatura de 
interconnection of networks. A palavra Internet foi criada em 1974 por Vinton Cerf e Robert Kahn [...]. 
Os principais serviços oferecidos actualmente pela rede Internet são o correio electrónico, os fóruns 
de discussão, o telecarregamento de ficheiros, a teleconexão em computadores distantes, a 
navegação nas bases de dados e, evidentemente, a consulta dos sites da web.” Cf. OTMAN, Gabriel. 
Dicionário da Cibercultura. Trad. Carlos Aboim de Brito. Lisboa: Instituto Piaget, s.d., p.203-204. 
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superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética. De um dos 

departamentos da ARPA surgiu a Arpanet, um pequeno programa cujo objetivo era 

estimular a pesquisa em computação interativa, que resultaria na formação de uma 

rede de comunicações por computador a partir de 1969. No final da década de 1970, 

já havia comunidades dispersas de computação conectando cientistas. 100 Já no 

final da década de 1980, 

[...] o acesso à Internet deixou de ser exclusivo a pessoas vinculadas a 
agências governamentais [sic] e universidades, sendo estendido a usuários 
comuns e aberto a empreendimentos comerciais. Em 1989 surgiu o primeiro 
provedor de acesso via conexão telefônica e, em 1995, o lançamento de 
ações da empresa Netscape na bolsa de valores abriu de vez a rede para a 
oferta de produtos e serviços online. 101  

A Internet tornou-se, portanto, um sistema que possibilita a comunicação entre 

computadores interligados em rede, viabilizando com isso a troca de informações 

em tempo real entre usuários do serviço no mundo inteiro. Mesmo em países 

periféricos como o Brasil, o seu acesso não tardou muito a chegar, impulsionado 

pelo barateamento dos microcomputadores de uso pessoal e pelo caráter 

expansionista que é próprio do modo de produção capitalista.  

A era digital se caracteriza pelo apagamento das fronteiras espaciais 

(desterritorialização) e pela presentificação do presente (instantaneidade) das 

relações de troca que estabelece entre os usuários da rede. Além das trocas de 

informação e das trocas comerciais realizadas por meio da Internet, está se 

configurando toda uma rede de socialidades 102 engendradas pela cibercultura, 103 

                                                           
100 Para um levantamento histórico minudente, vide: CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: 
reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p.13-19.  
101  Cf. SPYER, Juliano. Conectado: o que a Internet fez com você e o que você pode fazer com ela. 
Rio de Janeiro: Jorger Zahar Editor, 2007, p. 244. 
102 Aqui estamos encampando a distinção feita por MAFFESOLI entre os termos “socialidade” e 
“sociabilidade”. O sociólogo francês identifica esta última manifestação social com agrupamentos 
humanos ligados por vínculos racionais, objetivos e institucionais. Ao passo que o termo “socialidade” 
foi cunhado por ele para denominar agrupamentos sociais ligados empaticamente pelo 
compartilhamento de emoções e pelo caráter festivo das novas formações sociais, designadamente, 
“as novas tribos”. Cf. MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas 
sociedades de massa. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, et passim. 
103 “A cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, 
processos de virtualização, etc.), vai criar uma nova relação entre a técnica e a vida social que 
chamaremos de cibercultura.” Cf. LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura 
contemporânea. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007, p. 15. O termo “cibercultura” é um neologismo 
formado pela palavra “cultura”, antecedida do prefixo “ciber”. “Como a sua ortografia deixa adivinhar, 
<<ciber>> vem-nos do grego kybernetiké com o significado de pilotar um navio e, por metáfora, 
governar um país. Mas a filiação com o ciber actual não é directa. Passa por duas etapas 
intermédias, uma francesa, outra americana. A etapa francesa é a criação do termo 
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responsável pela crescente dissolução das demarcações que ainda perduravam 

entre o público e o privado. 

Nesse quadrante, a escrita de si é uma marca onipresente da rede, seja 

através de emails (comunicação de caráter mais pessoal e restrito, que vem 

substituindo a passos galopantes a correspondência firmada pelas tradicionais 

missivas), seja das salas de bate-papo (chats), 104 seja de verdadeiros fenômenos 

como o Facebook (espécie de “clube” digital, que possibilita uma correspondência 

pública, de caráter ligeiro, entre amigos e amigos de amigos), seja dos blogs 

(páginas pessoais frequentemente utilizadas como “diários virtuais” por meio dos 

quais seus autores tornam públicas suas ideias, sonhos, anseios, interesses ou 

problemas, relatando o seu cotidiano e a sua visão de mundo para todo e qualquer 

interessado), 105 seja, mais recentemente, por SMS (mensagens) rápidas de até 140 

caracteres, transmitidas por meio do Twitter. 106    

                                                                                                                                                                                     
<<cybernétique>>, em 1834, pelo físico André Ampère, com um sentido próximo da sua etimologia, 
ou seja, <<estudo dos meios de governação>>. O passo para a cibercultura que nós conhecemos 
actualmente ainda não tinha sido dado. Sê-lo-á em 1948 graças ao matemático americano Norbert 
Wiener, que propõe uma nova definição da cibernética, muito próxima do conceito actual de 
informática, <<estudo dos processos de controlo e de comunicação entre o ser vivo e a máquina>>. 
De facto, a única constante que se destaca dos neologismos construídos a partir de ciber é a de 
redes de comunicação e de tecnologias digitais. O fenómeno deu origem a um movimento cultural 
designado pelo termo cibercultura.  A cibercultura retoma as formas das artes tradicionais, música, 
cinema, pintura para criar ambientes virtuais com os quais o utilizador pode interagir. É igualmente a 
cultura ligada ao mundo das redes e ao seu calão. A cibercultura, recheada de ícones, de menus, de 
jogos de vídeo e de informações de todo o género, é o apanágio de uma cibergeração  emergente 
que sabe manusear melhor o teclado e o rato do que a caneta.” Cf. OTMAM, op. cit., p.79. 
104 Por meio de programas de navegação (como o ICQ), que viabilizam interações textuais em tempo 
real.  
105 Para enfrentarmos o nosso objeto de forma mais adequada, restringimo-nos à análise do discurso 
produzido nos blogs, pois, apesar de entendermos que o fenômeno social ensejado pelo Twitter é 
muito sintomático de uma intimidade espetacularizada, o diminuto espaço que ele destina à produção 
de cada mensagem nos levou a preteri-lo em função dos blogs. Entre todas as manifestações da 
escrita de si na rede, entendemos que os blogs constituem a modalidade mais propícia à 
superexposição do eu, por conterem uma capacidade infinita de armazenamento público de dados 
pessoais, permitindo-nos a verticalização da nossa pesquisa. 
106 “O mais recente exemplo da demanda total por conexão e de uma nova sintaxe social é o Twitter, 
o novo serviço de troca de mensagens pela Internet. Criado em 2006, decolou no ano passado e já 
tem 6 milhões de usuários no mundo. O Twitter pode ser entendido como uma mistura de blog e 
celular. As mensagens são de 140 toques, como os torpedos dos celulares, mas circulam pela 
Internet como os textos de blogs. Em vez de seguir para apenas uma pessoa, como no celular ou no 
MSN, a mensagem do Twitter vai para todos os “seguidores” – gente que acompanha o emissor. 
Podem ser 30, 300 ou 409 mil seguidores, como tem Barack Obama.” Cf. MARTINS, Ivan; LEAL, 
Renata. O Twitter vê e mostra tudo: um serviço global de mensagens rápidas desafia os hábitos de 
comunicação e reinventa o conceito de privacidade. Revista Época, São Paulo,14 mar. 2009. Revista 
Época. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI64069-15228,00- 
O+TWITTER+VE+E+MOSTRA+TUDO.html> . Acesso em: 9  nov. 2009. 
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Essa intensa escrita de si responde pela dificuldade cada vez mais agravada 

de se demarcar os limites entre as esferas do público e do privado. Com efeito, a era 

digital tem produzido fenômenos correlatos de privatização do espaço público e de 

publicização da esfera privada, uma vez que a “rede” (veículo de comunicação de 

massa de caráter público) eleva o privado à condição de público, sempre que seus 

usuários se valem desse meio para tornar públicas questões que pertenceriam, em 

princípio, à esfera privada.    

A prática das auto-narrativas alastra-se por toda a Internet, notadamente nos 

blogs (diários virtuais), nos “perfis” do Facebook ou de redes sociais correlatas 

(contidos na página inicial dos seus usuários, onde podem descrever a si mesmos) e 

nas SMS do Twitter. Questionamos em que medida a sistemática e reiterada 

tematização de si é o mero reflexo de uma socialidade exacerbadamente auto-

centrada, ou é, na verdade, ela própria, uma das forças propulsoras da chamada 

“cultura do narcisismo”. 107 

Dentre os vários produtos fornecidos pela cibercultura para fazer de nossas 

vidas uma vitrine em constante exposição, o mais recente é sem dúvida o Twitter, 

que, pela natureza de suas especificidades, seria capaz de fazer corar o falecido 

sociólogo francês Guy Debord, autor de “Sociedade do espetáculo”: 108  

 Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e privado 
começam a se confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer.  
O trecho acima tem 140 caracteres exatos. É uma mensagem curta que 
tenta encapsular uma ideia complexa. Não é fácil esse tipo de síntese, mas 
dezenas de milhões de pessoas o praticam diariamente. No mundo todo 
são disparados 2,4 trilhões de SMS por mês, e neles cabem 140 toques ou 

                                                           
107  Para Lasch, em vez das personalidades histéricas e obsessivo-compulsivas dos tempos de Freud, 
a sociedade ocidental estaria desenvolvendo, desde a Segunda Guerra Mundial,  a exacerbação de 
outras formas de neurose: “Cada época desenvolve suas próprias formas peculiares de patologia, 
que exprimem, em forma exagerada, sua estrutura de caráter subjacente.” [...] “A crescente 
proeminência das ‘desordens do caráter’ parece significar uma mudança subjacente, na organização 
da personalidade, do que tem sido chamado de direcionamento interior para o narcisismo.” Cf. 
LASCH, Christopher. Cultura do narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio. 
São Paulo: Imago, 1983, p.66-67. 
108 Para Guy Debord,  “Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e 
o projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, uma decoração que 
lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas 
particulares – informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos –, o 
espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade. É a afirmação onipresente da 
escolha já feita na produção, e o consumo que decorre dessa escolha. Forma e conteúdo são, de 
modo idêntico, a justificativa total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo 
também é a presença permanente dessa justificativa, como ocupação da maior parte do tempo vivido 
fora da produção moderna” (itálico no original). Cf. DEBORD, Guy. Sociedade do Espetáculo.  São 
Paulo: Contraponto, 1997, p. 14-15. 
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pouco mais. Também é comum enviar e-mails, deixar recados no Orkut, 
falar com as pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber chamados em 
qualquer parte, a qualquer hora. Estamos conectados. Superconectados, na 
verdade, de várias formas. Há 1,57 bilhão de pessoas que usam a Internet e 
3,3 bilhões com celulares – e as duas redes estão se fundindo. Há uma 
nova sintaxe em construção, a das mensagens. Práticas da Internet 
migraram para o mundo do celular e coisas do mundo do celular invadiram 
a rede de computadores. A difusão de informação digital iniciada pela web 
em 1995 está se aprofundando e traz com ela mudanças radicais de 
costumes. As pessoas não param de falar e não querem parar de receber. 
Elas querem se exibir e querem ver. Tudo.  
A grande novidade do Twitter é o ritmo. Por algum motivo  
inexplicável, as pessoas não param de trocar mensagens. 
[...] 
O site do Twitter tem uma pergunta básica – “O que você está fazendo?” – e 
todo mundo responde, várias vezes ao dia: contam que estão almoçando, 
dizem que o ônibus quebrou, avisam ter visto uma celebridade. Como é 
possível postar do celular, os twitteiros não descansam na narração do 
trivial. É um fluxo contínuo de minudências que os americanos chamam de 
“intimidade ambiental”. A comunicação é rápida e contínua, uma pequena e 
organizada gritaria digital. Visto de fora parece histérico, mas para os 
envolvidos soa natural. E é um sucesso. 109 

Assim, um aspecto interessante diz respeito à “naturalização” de certos 

comportamentos sociais na rede, por parte de internautas que adotam posturas 

consideradas impensáveis num pequeno recuo histórico. Alheios às possíveis 

conseqüências de uma superexposição do eu, em meio a uma sociedade de valores 

cada vez mais heterogêneos, cibernautas tecem e entretecem a trama de seus 

cotidianos, por vezes, sem se darem conta do grau de exposição pública a que 

submetem aspectos muito pessoais de sua biografia.  

Não raro, a escrita da vida privada por esses internautas se dá em prejuízo de 

carreiras, reputações e de toda uma série de sociabilidades, nas quais se veem 

obrigados a lidar com a desconfiança e a incompreensão de um contingente 

expressivo de atores sociais que, havendo crescido numa era “analógica”, 

permanecem refratários aos novos usos e costumes da intimidade 

ciberespetacularizada. 110  

                                                           
109 Cf. MARTINS; LEAL, op. cit. Por outro lado, há também aqueles, como Luís Fernando Veríssimo, 
que se valem do Twitter, para contar histórias, cujos fios narrativos obrigam seus leitores a um longo 
recuo, por não serem passíveis de uma compreensão fragmentária. Ainda assim, parece-nos que 
essa modalidade de uso ainda é uma exceção, uma vez que a lógica do Twitter continua sendo 
responder à pergunta sobre o que se está fazendo agora.   
110 Não custa repisar, como já dito anteriormente, que há sempre aqueles que, apesar de nascidos 
antes do boom tecnológico trazido pela Internet, ambientaram-se perfeitamente à cibercultura; assim 
como o contrário também ocorre, com pessoas nascidas a partir da década de 1980, que, não 
obstante, mostram-se relativamente infensas à sua influência.  
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Assim, parece-nos muito sugestiva a entrevista da escritora n.02, cuja escrita 

reflete esse hibridismo de quem conviveu com modos distintos de se lidar com a 

própria intimidade. Se por um lado cultivou na adolescência a noção de que 

intimidade é algo que se deve reservar a um bom e velho diário – de preferência, 

com cadeado à prova de bisbilhoteiros! – por outro lado, aos 30 anos, aventura-se 

por esse novo e estranho mundo dos blogs, em que os autores são os primeiros a 

abrirem sua própria caixa de Pandora, desvelando-a aos olhos de uma comunidade 

planetária.  

Nesse mesmo sentido, um post do blog “Chá de Abu” deixa entrever um tom 

reticente, ao flertar com as novas possibilidades de uma intimidade espetacularizada 

e estetizada:  

eu tantas vezes quis escrever nesse blog toda a minha angústia - porque 
estou sem amigos, porque me sinto só, mas chega a hora e eu só penso em 
contar estória velha de quando eu era criança ou inventar passarinhadas, 
eu não sei ficar triste na janela do mundo, não sei. 

é incapacidade minha mas eu acho bonito, o leminski disse que um homem 
com uma dor é até mais elegante, mas eu estando triste fico quieta feito um 
estádio sem jogo, minha platéia canta unida refrões de derrota e ela é 
toda eu. (negrito nosso) 111 

 

“[...] não sei ficar triste na janela do mundo, não sei”. 112 Parece-nos sintomático 

o pudor com que a escritora confessa, na oblíqua, que sim, está triste, mas essa 

tristeza não pode ser extravasada ali: não ali: na “janela do mundo”.  Assim, o 

silêncio eloquente do que não disseram suas palavras parece, de algum modo, 

remeter-se a uma outra temporalidade, cujas representações ainda permeiam o seu 

imaginário.   

Em sentido convergente, a escritora n.02 nos conta:  
 
Com 14 anos, eu escrevi um diário e um belo dia eu decidi dar um fim nesse 
diário. Só que com 14 anos eu não era muito bem engenhosa, né? Aí eu 
coloquei dentro de uma lata de Neston e enterrei no quintal da minha casa. 
Um belo dia, os pedreiros foram fazer uma obra lá em casa e desenterraram 
a lata e jogaram no meio da rua e todas as folhas saíram voando. E eu 

                                                           
111 OLIVEIRA, Flávia. Quarta-feira. Chá de Abu. Fortaleza, 17 dez. 2008. Disponível em: 
<http://chadeabu.wordpress.com/>.  Acesso em: 10 fev. 2009. Após, passou a postar em outro blog: 
OLIVEIRA, Flávia. Alfenim de Flávia. Disponível em: <http://alfenimdeflavia.wordpress.com/>. Acesso 
em: 17 dez. 2009. 
112 Idem, ibidem.  
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cheguei da aula e vi aquilo tudo e fiquei desesperadíssima e comecei a 
pensar: ‘Meu Deus, faz alguma coisa!” E sem brincadeira, começou a 
chover. E choveu forte. E molhou tudo, né? Porque se fosse catar cada 
folha que tinha lá... A folha que eu peguei, pra cê ter ideia, falava da minha 
paixão da época. [...] Eu não sei se eles abriram e leram, e se fizeram 
alguma coisa, eu não sei. Eu sei que cheguei em casa e vi aquele 
espetáculo de folhas na rua e eu fiquei desesperada. Minha mãe disse: ‘por 
que foi fazer um negócio desse? Enterrar num quintal? Não tinha nada mais 
simples pra fazer? Queimar?’ Aí eu não pensei nisso. Eu pensei em enterrar 
no quintal. Eu não sei porquê. Talvez porque todos os meus gatos, quando 
morriam, iam pro quintal, né? Aí eu pensei: ‘o diário também vai pro quintal’. 
113 
 

Ao percebermos essa temporalidade híbrida da escritora, que, tendo sido uma 

adolescente tão ciosa de sua intimidade, ensaia os seus primeiros passos no blog 

aos 30 anos, questionamos como era lidar com a exposição de sua intimidade na 

Internet, justo para ela, que havia ficado tão aturdida ao ver o “espetáculo de folhas 

na rua”: 

Mas agora eu tenho o poder. Se as páginas estão ‘voando’ é porque eu 
quero. E já se passaram 16 anos. Eu tenho 30: eu sou uma mulher, já. De 
repente, eu posso controlar as coisas e o que eu boto ali. Nada do que eu 
coloque ali vai ser algo que eu não queira. 114 

 

Parece-nos que os escritores de blogs nem sempre têm o cuidado de tentar 

controlar o espetáculo de folhas voando nas páginas virtuais. Aliás, há pessoas que, 

mesmo mantendo uma postura reservada quando expostas a um plano de 

socialidade atual 115 (assim entendida uma socialidade não-virtual), adotam um 

comportamento menos vigilante ao escreverem no ciberespaço – ocasião em que 

dão ensejo à publicação de relatos e/ou imagens que podem, até mesmo, resultar 

em eventual arrependimento. 

É o caso de quase 1/3 dos voluntários que formaram a amostra da nossa 

pesquisa de campo, 116 aplicada junto a usuários da Internet, com faixa etária entre 

18 e 42 anos. De fato, 32% dos respondentes (ou seja, 49 pessoas, de um total de 

                                                           
113 Entrevista concedida em 12 de setembro de 2008. 
114 Idem, ibidem. 
115 Nesse ponto, encampamos a terminologia consagrada por Paul Levy, que prefere opor o “atual” ao 
“virtual”, evitando a antinomia “real x virtual”, uma vez que o mundo virtual também é uma forma de 
realidade. LEVY, Paul. O que é o virtual? São Paulo: Ed. 34, 1996, et passim.  
116 Em pesquisa quantitativa realizada ao longo do mês de novembro de 2009, por meio da aplicação 
de questionários, cuja população alvo se constituiu de universitários e professores universitários de 
Fortaleza, em amostra não-probabilística, intencional, formada por acessibilidade, conforme já 
declinado no 1º capítulo.  
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153) declararam já ter se arrependido em razão da exposição de aspectos de sua  

intimidade em páginas pessoais na Internet, tais como blogs, redes de 

relacionamento, etc. Observamos que o percentual de “arrependidos” sobe para 

37,69%, se considerarmos apenas o universo de pessoas que escreveram ou 

escrevem sobre si na rede: 85,6% entre os respondentes.  

Interessante observarmos que, se por um lado, 49 pessoas se declararam 

arrependidas por terem cometido algum excesso ao exporem sua intimidade na 

Internet; por outro lado, apenas 36 respondentes afirmaram ter sofrido algum tipo de 

censura, julgamento ou incompreensão em relação a aspectos de sua vida pessoal 

que haviam sido expostos na rede. Essa queda de 32% (auto-censura) para 23,5% 

(censura exógena) pode traduzir um processo de naturalização dos novos 

comportamentos sociais quanto à exposição da intimidade no ambiente virtual. 

Sendo um processo em curso, concernente a um fenômeno relativamente novo, as 

pessoas podem ser mais benevolentes face à exposição do outro, mas ainda se 

mostram mais inseguras quanto aos resultados de sua própria exposição.   

De toda sorte, o ocultamento da face, permitido pela Internet, pode incitar a 

licenciosidade própria de estados de exceção, como o Carnaval, por exemplo, em 

que se postula uma suspensão provisória dos juízos, permitida pelo uso da 

máscara. 117 Nesse mesmo sentido, a entrevista n. 01, esclarece que “o ambiente 

virtual propicia muito isso: o disse-não-disse, o pode-não-pode, muito ‘pode ser’...”. 
118 

Essa atmosfera de relaxamento da capacidade de auto-censura talvez explique 

o caso de nossa entrevistada n. 03., que, ao fazer uma retrospectiva sobre suas 

primeiras experiências à frente de um blog, admitiu que no início não tinha tantos 

pudores, ao escrever sobre a sua vida privada, 

                                                           
117 Não estamos advogando com isso que o uso da Internet como “máscara” deva ser pensado, de 
forma reducionista, como uma espécie de falácia identitária. Pelo contrário, entendemos que tais 
máscaras podem ser consideradas uma “expansão” da pessoa, que se vale dos recursos 
tecnológicos para se investir de uma personalidade multifacetada. A propósito, é sempre oportuno 
lembrar da lição de Mauss, ao explicar que a origem etimológica da palavra “pessoa” vem de 
persona, no latim, que remonta à “máscara”: “Foram os romanos que transformaram a noção de 
máscara, personalidade mítica, em noção de pessoa moral.” Cf. MAUSS, Marcel. A alma, o nome e a 
pessoa. In: MAUSS, Marcel. (Org.) Ensaios de sociologia. 2. ed. 1. reimpr. São Paulo: Perspectiva, 
2001, p.380.   
118 Entrevista concedida em julho de 2008. 
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[...] até porque eu tinha um pseudônimo e eu achava que eu ia me esconder 
por trás dele durante muito tempo. E depois as coisas não são assim. A 
gente vai conhecendo as pessoas na rua, ai eu leio o teu blog... então hoje 
tem gente que me chama de X., e não pelo meu nome. Então, meus 
personagens se misturaram e eu não posso me dar a esse luxo de me 
esconder atrás de um pano transparente, entendeu? 119 
 

Acreditando estar protegida por um codinome, a escritora costumava tratar sem 

tantos melindres sobre certos fatos de sua vida privada no blog, até dar-se conta de 

que isso podia expor a sua intimidade e a de terceiros que, ao se reconhecerem em 

seus posts, acabavam de um modo ou de outro montando as peças do quebra-

cabeça. 120    

Nosso estranhamento decorre do fato de que a “instrospecção do eu” a que se 

entrega o homem contemporâneo, ao invés de permanecer nos limites da sua 

interioridade psíquica, é tematizada e publicada sistematicamente na rede, tornando-

se um conteúdo acessível ao domínio comum.  

Para se ter uma ideia da revolução de hábitos engendrada pela cibercultura, 

basta atentar para esses dados: apenas 23,5% (12 pessoas), num universo de 153 

respondentes, mantêm o hábito de escrever em diários impressos de caráter 

sigiloso; em contrapartida, o percentual de pessoas que escrevem (ou escreveram) 

sobre assuntos pessoais em blogs, somado ao de pessoas que, apesar de não 

terem blog, mantêm algum tipo de perfil pessoal na Internet, chega à casa dos 

85,6% do universo estudado. Há, portanto, um fluxo migratório das antigas práticas 

de escrita de si (de caráter sigiloso, em suporte impresso, construídas de forma 

individual) para as novas práticas de escrita de si (de caráter público, em suporte 

virtual, construídas em rede), dentre as quais, se destacam os blogs.        

Entre todas as ferramentas de auto-expressão propiciadas pela Internet, o blog 

é, sem dúvida, uma das mais vantajosas (por ser gratuito, conter espaço de 

armazenamento ilimitado, etc.); o que nos leva a indagar acerca dos múltiplos 

papéis que um blog de natureza intimista pode assumir na vida de seus autores.  

Em primeiro lugar, cumpre-nos reconhecer que o blog constitui um locus 

radicalmente democrático quanto ao exercício do direito à liberdade de expressão. 

                                                           
119 Entrevista concedida em 20 de setembro de 2008. 
120 A esse propósito, 21,6% dos usuários da Internet, que compuseram a nossa amostra, admitiram já 
ter sido indiscretos ao comentar na Internet sobre aspectos da intimidade de outras pessoas.  
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Isso acontece porque, ao garantir a todos, indistintamente, a possibilidade de auto-

publicação, sem que ela esteja condicionada aos complexos mecanismos de 

chancela do mercado editorial, a Internet acaba subvertendo o fluxo “normal” de 

geração de informações.  

De fato, o sistema tradicional de difusão de informações seguia o modelo “de 

um para todos”, o qual, apesar de atingir centenas, milhares ou milhões de 

espectadores, tinha a sua produção concentrada em um único ponto, de onde eram 

disparadas todas as mensagens. 121 Para McLuhan, mídias quentes são justamente 

esses meios de comunicação que ensejam uma recepção passiva, por permitirem 

pouca ou nenhuma interação por parte do espectador, como é o caso, por exemplo, 

da televisão ou do rádio. Por esse mesmo critério, podemos considerar que a 

Internet é a mídia fria por excelência, devido ao alto grau de interatividade que 

proporciona, ao descentralizar a geração de informações, que passa a ser 

distribuída “de todos para todos”.  122 

Por essas razões, o blog pode ser um importante instrumento de expressão do 

sujeito na vida contemporânea, servindo, inclusive, como um espaço de escoamento 

da produção artística de pessoas que, pelas mais variadas razões, (ainda) não 

tiveram a oportunidade de publicar suas criações literárias pelas vias impressas 

tradicionais. 123  

É o caso da escritora n. 03, que via seu blog como uma alternativa, enquanto 

não realizava o sonho da publicação impressa:  

Eu acho que (a escrita no blog) tem a ver (tanto) com a [...] luta, pela minha 
parte, de publicar alguma coisa no papel, [...] quanto dessa coisa meio que 
se criou um conceito de que no Brasil é difícil publicar, de que no Ceará é 
difícil publicar, de que Fortaleza é o fim do mundo.  Essa coisa louca, que 
isso não existe, mas que acaba entrando no campo da gente. Então, por 
causa disso, de não ficar tentando publicar alguma coisa, eu acabo 
publicando no blog, e o blog também me ajuda porque além de publicar isso 
que eu queria publicar no papel, é uma irresponsabilidade muito maior, 
porque eu não tô gastando papel, não tô gastando dinheiro, entendeu? O 
espaço é ilimitado, eu não pago pra manter [...]. 124 

                                                           
121 Para mais, vide: SPYER, Juliano. Conectado: o que a Internet fez com você e o que você pode 
fazer com ela. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007, p. 21. 
122 MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 
2002. 
123 Esses comentários são extensíveis às criações de fotógrafos e pintores que têm a oportunidade de 
divulgar suas obras por meio de ferramentas como o fotolog. 
124 Entrevista concedida pela escritora n. 03, em setembro de 2008. 
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É interessante perceber na fala da escritora, que, apesar de todas as 

vantagens que ela enumera em relação ao blog (facilidade de publicação, livre 

iniciativa, gratuidade, espaço ilimitado, ausência de impacto ambiental, etc.), o blog 

é colocado como uma forma “de publicar isso que eu queria publicar no papel”. 125  

Não que a publicação em livro exclua a manutenção do blog. Os obstáculos 

(naturalmente maiores) em relação à publicação impressa acabam fazendo com que 

o autor, mesmo publicado em mídia impressa, permaneça, em boa parte dos casos, 

alimentando seu blog. Isso faz com que haja uma retroalimentação entre as 

diferentes mídias, pois os leitores do blog se interessam pela compra dos livros do 

autor de que gostam e o contrário também é verdade. 

É o caso, por exemplo, de Eduardo Baszczyn, 126 autor do blog “Coisas da 

Gaveta”, que, apesar de já ter sido publicado em mídia impressa, permanece 

escrevendo diuturnamente em seu blog, no qual mantém, inclusive, links que 

auxiliam os leitores interessados na compra de seu livro.  

E é o caso, também, de Mariana Marques, que lançou “Transatlântico”, seu 

livro de estréia, enquanto esta tese era escrita. Curiosamente, a escritora, que 

mantinha um número bem razoável de acessos em seu blog, só conseguiu mobilizar 

a atenção da crítica literária em favor de sua escrita, ao lançar-se também como 

escritora em mídia impressa. 127  

Esse fato é bastante expressivo de que no imaginário da coletividade, a 

despeito da emergência da cibercultura, ainda hoje perdura a noção de que a mídia 

impressa suplanta a mídia virtual quanto à legitimidade que é capaz de imputar ao 

autor da obra. A corroborar essa mentalidade, observamos que 81,7% (125, entre os 

153 respondentes) declararam que, se um dia publicassem uma obra, e pudessem 

                                                           
125 Idem, ibidem (destaques nossos). 
126 BASZCZYN, Eduardo. Coisas da gaveta. Disponível em: 
http://www.coisasdagaveta.blogspot.com/. Acesso em: 13 fev. 2009.  
127 Mariana é autora de três blogs, em ordem sucessiva de criação: MARQUES, Mariana. Faniquito. 
Disponível em: <blogfaniquito.blogspot.com>. Acesso em: 13 jul. 2008. MARQUES, Mariana. Brusk 
não fala francês. Disponível em: <http://brusk.blogspot.com/>. Acesso em: 10 fev. 2009; MARQUES, 
Mariana. Mariana. Disponível em: <http://marianamarques.posterous.com/>. Acesso em: 25 dez. 
2009. As críticas literárias que ela obteve por seu livro de estréia podem ser encontradas no site de 
sua editora, a La Barca, onde constam os links para as respectivas matérias de jornal. Vide: 
<http://www.labarcaeditora.com.br/site/loja/transatlantico>.  
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optar, escolheriam a publicação em livro, porque ele agrega mais valor do que a 

publicação estritamente virtual. 

Os dados colhidos na amostra são expressivos no sentido de que o suporte de 

papel ainda hoje é um signo de distinção para o escritor que, ao invés de ater-se 

apenas à publicação em blog, alça também à condição de escritor publicado em 

mídia impressa. Esse novo patamar supõe o reconhecimento de um conselho 

editorial especializado, ou, ao menos, de uma editora que o credencia junto ao 

público leigo, ao investir recursos no projeto de sua publicação.  

Por outro lado, a entrevista 01, ao flertar com a fascinante possibilidade da 

publicação impressa, confessou o receio de que seu livro viesse a acabar 

empoeirado e perdido numa livraria qualquer, entulhando uma de suas prateleiras: 

“Se for para passar por isso é muito melhor continuar publicando no blog”. 128  

Esse depoimento reforça o interessante paradoxo de que, se por um lado, o 

livro implica um capital simbólico 129 de que o blog não dispõe, por outro lado, os 

altos custos, as dificuldades de publicação, comercialização e distribuição que 

atingem a mídia impressa acabam afugentando inúmeros leitores que tendem a se 

socorrer mais e mais das publicações virtuais, em razão de sua maior 

acessibilidade. 130      

Mas, além de dar vazão ao processo criativo de escritores não publicados em 

mídia impressa, dando escoamento e publicidade à sua produção, perscrutamos que 

outros papéis podem ser desempenhados pelo blog na vida dos seus autores.  

Será essa escrita autorreferente, intimista e confessional apenas uma 

ancoragem da qual o sujeito pós-moderno se vale para urdir a trama de sua vida, 

para dar-se a si mesmo uma história, que o permita lidar com a perda de suas 

                                                           
128 Em entrevista concedida em 22 de julho de 2008. 
129 “Chamo de capital simbólico qualquer tipo de capital (econômico, cultural, escolar ou social) 
percebido de acordo com as categorias de percepção, os princípios de visão e de divisão, os sistema 
de classificação, os esquemas classificatórios, cognitivos que, são, em parte, produto da 
incorporação das estruturas objetivas do campo considerado, isto é, da estrutura de distribuição do 
capital no campo considerado.” BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 8. ed. 
Campinas/SP: Papirus, 2007, p.149. 
130 De acordo com os dados de nossa amostra, 28,5% dos respondentes já fazem a maior parte de 
suas leituras pela Internet.  
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filiações simbólicas? 131 Até que ponto a escrita de si na cibercultura - marcada pelo 

advento de uma “intimidade-espetáculo” que impele os cibernautas a uma 

necessidade constante de auto-publicação - não é sintomática de uma economia 

psíquica narcísica e desvinculada de interesses sociais de teor mais transcendente 

ou coletivo? Nesse sentido, em que medida o número de “acessos” registrado no 

blog não constitui para o seu autor uma prova do grau de interesse que sua 

existência é capaz de despertar em outros indivíduos, funcionando como um 

poderoso lenitivo para sua solidão e desamparo?    

Finalmente, questionamos, será que numa sociedade efêmera, de relações 

fugazes e certezas fugidias, a escrita de si na rede não se coloca como um meio de 

publicizar e registrar para a posteridade existências que, de outro modo, talvez 

estivessem fadadas ao esquecimento no decurso médio de quatro gerações? 132 

Nesse caso, será a escrita de si uma tentativa de afirmação da própria existência 

pelos indivíduos forjados na “sociedade do espetáculo”? 133 Um modo de se 

tornarem visíveis na civilização da imagem e assim “existirem” socialmente?   

Seja como for, é perceptível certo mal-estar e desconforto da parte de pessoas 

cujo processo de socialização se deu antes da difusão da Internet. São gerações 

ainda ciosas da preservação de sua intimidade, que enfrentam um choque cultural 

ao conviverem com a cyberintimidade.  

Por cyberintimidade, denominamos a intimidade espetacularizada que emerge 

na cibercultura, por meio de práticas intensivas e extensivas de escrita de si, de 

caráter autorreferente, confessional e intimista, em razão das quais já não sabemos 

ao certo onde termina a vida privada e onde começa a esfera pública. 134  

Com a emergência da era digital, as antigas marcações estão sendo 

implodidas. Limites dissipados, a convivência entre modos muito diversos de se 

                                                           
131 Sobre a perda das filiações simbólicas e o uso da leitura e escrita, como um modo de aplacar o 
desamparo do sujeito moderno/pós-moderno, falaremos, oportunamente, no 4º capítulo do trabalho.  
132 De fato, quantos, dentre nós, poderiam indicar o nome de seus bisavós, conhecendo com um 
mínimo de propriedade a história de suas vidas? 
133 Para Guy Debord, “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de 
produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido 
diretamente tornou-se uma representação” (itálico no original). [...] “O espetáculo não é um conjunto 
de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. Cf. DEBORD, op. cit., 
p.13. 
134 Retomaremos esse conceito de forma mais amiúde no decorrer do 4º capítulo. 
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conceber a esfera íntima traz a marca da perplexidade. Perplexidade que tende à 

aporia se pensarmos que nunca tivemos um conflito de gerações numa escala de 

tempo tão acelerada: a era digital é também a era da instantaneidade. 

 

4.2 Cyberintimidade: escapismo social ou fonte impulsionadora de sociabilidades?  

 
Pesquisar sobre a cyberintimidade, no momento histórico em que escrevemos 

essa tese, equivale, metaforicamente, à tentativa do pirata de lançar-se ao estudo do 

papagaio que traz ao ombro. Num caso, como no outro, o objeto de estudo está tão 

rente aos olhos do pesquisador, tão imerso em nossas vidas e nas vidas dos que 

nos rodeiam, que a falta de distanciamento e de perspectiva constitui, talvez, o maior 

obstáculo epistemológico ao seu enfrentamento. 

Essa dificuldade agravada explica o fato de que algumas das hipóteses que 

alimentávamos no início de nosso trabalho de tese não se viram confirmadas. Ou, 

ao menos, não do modo como pressupúnhamos. De fato, tínhamos – entre outros 

juízos prévios que não vingaram – a suposição de que a Internet constituía muito 

mais um mecanismo sofisticado de anteparo contra a arte do verdadeiro encontro do 

que um genuíno locus de socialidade.   

Leituras de viés mais pessimista, tais como David Le Breton, Paula Sibilia e 

Paul Virilio, 135 associadas ao contato que havíamos tido, em diferentes 

circunstâncias, com pessoas que se valiam da Internet, não para se aproximarem 

dos outros, mas sobretudo para se furtarem ao seu convívio direto, acabaram nos 

conduzindo a um conjunto de pré-compreensões demasiadamente sombrias sobre a 

cibercultura. (E, embora permaneçamos cientes de que há aspectos na cibercultura 

merecedores de uma reflexão mais acurada, compreendemos agora, que o peso 

que havíamos lhe conferido, inicialmente, merece ser relativizado). 

Assim, um de nossos pressupostos de trabalho era o de que a Internet 

constituía uma espécie de guarda de flanco, por meio da qual, os internautas 

poderiam acessar uns aos outros, na exata medida de sua conveniência. Poderiam, 

                                                           
135 Vide: LE BRETON, David. Adeus ao Corpo. In: NOVAES, Adauto (org.). O homem máquina: a 
ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; VIRILIO, Paul. Cibermundo: a 
política do pior. Trad. Francisco Marques. Lisboa: Teorema, 2000. SIBILIA, Paula. O homem pós-
orgânico: corpo, subjetividade e tecnologias digitais. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. 
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dessa forma, esquivar-se da excessiva proximidade e comprometimento propiciados 

pelo tète-a-tète das interações tradicionais, mantendo-se a uma confortável distância 

regulamentar.  

Dessa forma, ao invés de pensarmos a Internet, preponderantemente, como 

uma fonte impulsionadora de socialidades, 136 víamos nesse veículo muito mais uma 

forma velada de escapismo social. É que numa fase preambular da pesquisa, 

havíamos focado demasiada atenção numa modalidade de cibernautas de 

comportamento anti-social, refratários ao contato mais direto e intenso, cujas trocas 

exigem um suporte físico para a sua realização, nos velhos moldes “olho no olho”.  

De fato, confessamos que essa modalidade de cibernautas “contumazes” (que 

realmente existem e costumam destinar parte substancial de sua rotina aos contatos 

mediados pela Internet, preterindo, muitas vezes sem se darem conta, as suas 

relações presenciais) nos havia retido tanto a atenção, que tivemos a inclinação 

inicial de eclipsar os aspectos benfazejos das interações virtuais.  

Com o avançar dos estudos de campo fomos nos convencendo de que a 

Internet, no mais das vezes, agrega novas formas de socialidade àquelas já 

existentes antes do seu advento.   Em outras palavras: o usuário mantém relações 

presenciais e acresce o seu leque de contatos com relações virtuais, que podem, ou 

não, vir a se tornar presenciais.  

O namoro pela Internet se tornou fenômeno de massa no mundo todo. Nos 
Estados Unidos, eixstem 100 milhões de pessoas cadastradas nesses sites, 
número parecido com o da Europa. No Brasil, não há uma estimativa total, 
mas um terço dos adultos que usam Internet afirma flertar ‘às vezes’ pela 
rede, de acordo com uma pesquisa feita pela empresa de softwares de 
segurança Symantec. (A média mundial é de 20%.) De acordo com o 
estudo, cerca de 25% dos adultos conectados no país afirmam que ‘já se 
apaixonaram’ pela rede. A média mundial é de 14%. 137 

 

                                                           
136 Mas ao longo da pesquisa, fomos aos poucos nos convencendo de que, sopesados todos os 
aspectos negativos de que trataremos em nosso trabalho, os aspectos positivos em termos de 
socialização são, ainda assim, muito mais impactantes.  Entre os autores desde logo mais 
entusiasmados com as possibilidades socializantes da cibercultura, estão LEVY, Pierre. O que é o 
virtual? São Paulo: Ed. 34, 1996; MAFFESOLI, Michel, op. cit., et passim; e entre nós: LEMOS, 
André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 
2007. 

137 MINHA vida amorosa na Internet. Revista Época, São Paulo, p.108, 21 set. 2009, p.110-111. 
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Duas escritoras de blog, entre as entrevistadas de nossa pesquisa qualitativa, 

afirmaram ter conhecido seus companheiros por meio da Internet, sendo que um 

delas conheceu seu companheiro por meio de sites de relacionamento, ao passo 

que a outra casou com um dos leitores de seu blog, que, de fã incondicional de seus 

textos, acabou promovido a marido. Como podemos inferir, a utilização da escrita 

interativa na Internet como um meio de socialização que transcende os limites do 

virtual representa um segmento cada vez mais expressivo das ocorrências entre os 

internautas; o que não invalida a existência, em paralelo, de um outro perfil de 

usuário, que usa a Internet para “substituir”, ao menos em parte, suas relações 

presenciais por relações virtuais: 

Nada melhor do que ver os amigos para bater um bapo. Certo? Talvez não. 
Uma pesquisa realizada pelo Ibope Mídia na região metropolitana de São 
Paulo aponta que 16% dos entrevistados preferem falar com seus 
conhecidos ("amigos / família / colegas de trabalho") não 
pessoalmente - mas pelo computador.  
E com a pesquisa limitada a jovens de 10 a 17 anos, a preferência 
pelos relacionamentos virtuais em relação aos interpessoais sobe para 
29% - ou seja, quase um terço deles preferem trocar textos e fotos pela 
rede do que se encontrar pessoalmente. Metade desses jovens utiliza 
programas de mensagem instantânea, uma das principais formas de 
comunicação na Internet. [...] 138 (destaques nossos) 

 

Logo, para explicar a Internet como um pseudo-espaço de encontros e 

socialidades, havíamos lançado mão de uma metáfora social. Em nossa perspectiva 

originária, o cibernauta seria esse sujeito pós-moderno e digital, que se recolhe em 

seu castelo, verdadeira fortaleza tecnológica contra as intempéries da vida nas 

grandes cidades. Em meio ao fosso que o separa (e protege) das armadilhas da vida 

urbana (explosão demográfica, crescimento desenfreado da violência, 

estrangulamento do tráfego, aumento da poluição sonora e visual, crescimento da 

oferta de drogas, em termos de acesso e variedade, surgimento e proliferação da 

AIDS, entre outras variáveis relevantes), a sua intensa atividade de escrita digital 

(MSN, emails, scraps, blogs, etc.) consistiria numa ponte remanescente de 

socialização com o mundo exterior. Vale dizer, a escrita digital constituiria um 

poderoso vaso comunicante entre a esfera privada e a esfera pública, em parte 

                                                           
138 SEGUNDO pesquisa do Ibope Mídia, 16% dos paulistanos preferem falar pela web a se encontrar pessoalmente. 
Revista Época. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI97241-
15228,00.html>. Acesso em: 9 nov. 2009. 
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responsável pelo esmaecimento (em ritmo acelerado) da demarcação de suas 

fronteiras. 

Nesse mesmo sentido, vale ressaltarmos que a intensificação das interações 

virtuais, em detrimento das interações presenciais, tem sido responsável por uma 

reconfiguração da própria sexualidade de muitos cibernautas, como aponta matéria 

da Revista Veja: 

Com três filhos e dois casamentos desfeitos, a secretária executiva carioca 
Teresa Cristina Barcellos, 50 anos, fez da Internet um instrumento para 
espantar a solidão. ‘No início, quando comecei a freqüentar as salas de 
bate-papo, era muito divertido, mas depois achei que estava ficando 
maluca’, conta ela, que chegou a se apaixonar por um jovem de 25 anos. 
Os dois faziam sexo virtual, mas nunca se encontraram ao vivo. No auge de 
sua loucura cibernética, Teresa chegava a passar até oito horas por dia 
diante da tela do computador. Sua conta telefônica bateu na casa dos 400 
reais. Seu cotidiano começou a ser seriamente afetado. ‘Varava noites no 
micro, várias vezes vi o jornal entrando por baixo da porta e pensava que, 
naquela hora, deveria estar acordando para ir à praia ou passear’, lembra. 
[...] 
O [...] astrólogo baiano Alexey Dodsworth, 28 anos, [...] nunca havia tido 
nenhum comportamento compulsivo até conhecer as salas de sexo virtual. 
‘Me senti como se estivesse num supermercado, podendo pegar o que eu 
quisesse’, lembra. Durante dez meses, ele passou em média seis horas por 
dia em frente da tela do micro. A situação chegou a um ponto em que o 
astrólogo se desinteressou por mulheres reais e só fazia sexo pela Internet. 
‘Só parei com esse hábito quando me impus três meses de abstinência’, 
conta ele.  
[...] 
Outro traço típico dos viciados em cybersexo é a timidez. ‘A rede tem 
funcionado como uma muleta para os retraídos e para as pessoas que 
sofrem de fobia social’, afirma o psicólogo Sérgio André Segundo, da 
Clínica do Amor e Timidez, em São Paulo. No local, quatro especialistas 
atendem em média sessenta clientes por semana. É gente que começa a 
suar frio quando pensa na possibilidade de abordar uma garota num 
bar ou que, nos casos extremos, nem sequer sai de casa por causa do 
medo de estabelecer contatos sociais. Nos últimos tempos, o uso da 
Internet tem sido um tema recorrente nas terapias, principalmente com os 
adolescentes. Eles acessam as salas de chats para não precisar procurar 
um parceiro ou parceira real, o que implica sempre o risco de uma rejeição 
ao vivo. Muitos relatam uma sensação de vazio depois de uma relação 
virtual, mas acabam repetindo compulsivamente a experiência. 139 
(destaques nossos) 
 

Assim, a convivência mediata ou imediata, ao longo de nossa vida, com 

pessoas que buscavam na Internet um refúgio contra facetas inóspitas da sociedade 

contemporânea suscitou-nos alguns questionamentos. Entre eles, está a 
                                                           
139 PADUAN, Roberta; PETERSON, Elen. Viciados em sexo pedem ajuda: pesquisas realizadas no 
Brasil e nos Estados Unidos 
mostram que a combinação entre sexo e Internet está criando um novo e preocupante tipo de 
comportamento compulsivo. Revista Veja, São Paulo, 19 jul. 2000. Revista Veja. Disponível em: < 
http://veja.abril.com.br/190700/p_114.html >. Acesso em: 9 nov. 2009. 
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possibilidade de que a espetacularização da intimidade (por meio das novas práticas 

de escrita de si) pode ter, entre outras funções sociais, a de servir como um 

contraponto virtual a uma postura de maior reclusão adotada por certos cibernautas, 

que se sentem intimidados por situações presenciais de socialização. Em outras 

palavras, portanto, a cyberintimidade – e a superexposição do eu a que ela nos 

conduz – pode ser um modo de compensar virtualmente a baixa expressividade que 

determinados indivíduos julgam ter quando expostos a situações de interação 

presencial. 140    

Havíamos suposto, a partir dessa perspectiva, que para certos cibernautas, 

particularmente os habitantes dos grandes centros urbanos, a cidade pode ser tida 

como um ambiente inseguro e caótico. Nessa circunstância, a casa pode lhes 

parecer um refúgio mais confiável, capaz de abrigá-los das tensões da vida atual e 

dos seus perigos imperscrutáveis. Assim como no velho ditado: “boa romaria faz, 

quem está em casa, está em paz”. Na sociedade contemporânea, esse dito popular 

pode revelar-se ainda mais pertinente, ao considerarmos que a casa dos citadinos 

vem se tornando uma espécie de armadura ou blindagem: seja pela evolução dos 

sistemas de segurança e isolamento, seja pelos apetrechos tecnológicos de que ela 

vem se revestindo, na garantia de mais conforto e bem estar para os seus 

moradores.  

Assim, em linha de princípio, supúnhamos que, face ao ambiente muitas vezes 

hostil das grandes metrópoles, um segmento não desprezível de indivíduos poderia 

ser levado a ver a casa como o seu elemento – não a rua. Assim, tais cibernautas 

poderiam se perguntar: por que sujeitar-se aos riscos (reais ou imaginários) de um 

aniquilamento no espaço público, quando se pode ser o senhor do seu próprio 

castelo? Por que comer fora, quando se pode pedir toda sorte de iguarias pelo 

telefone? Por que ir ao cinema, trocar de roupa, enfrentar trânsito, filas, pagar 

estacionamento, correr o risco de um seqüestro relâmpago dentro da sessão, ou ser 

assaltado em um dos sinais na volta para casa, enfim, por que ir ao cinema, quando 

                                                           
140 Não custa esclarecermos que não pretendemos supor que toda atividade de escrita de si no 
ambiente virtual está relacionada a uma retração dos níveis de socialização presencial dos 
ciberescritores. Tal suposição seria uma falácia insustentável, pois o ciberespaço está repleto de 
internautas mais que extrovertidos... O que estamos questionando é se uma parcela das práticas de 
escrita de si não estaria ligada à previsível dificuldade de mostrarmos quem somos em interações 
presenciais; ainda mais agravada em casos de fobia social ou mera timidez.    
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o cinema pode vir até a sua casa, via TV a cabo ou em DVDs alugados 

especialmente para a inauguração da sua TV plasma?  

Se antes os processos de socialização já demandavam uma boa dose de 

engenho por parte de seus atores, quando as regras do jogo eram claras e os 

papéis sociais definidos, quanto mais agora, numa sociedade hipercomplexificada e 

pós-moderna como a que vivemos, em que essas regras são extremamente 

flutuantes, com marcações imprecisas, e repertórios sujeitos a valorações 

conflitantes, decorrentes, por sua vez, de múltiplas orientações morais que incidem 

concomitantemente sobre os mesmos sujeitos sociais.  

O tempo não está identificável: visto de relance, mostra-se oco. Parece ser 
o tempo dos apagamentos, dos desaparecimentos, das formas em vias de 
se fazer, mas instáveis. O senso comum afirma que nada mais é como 
antes, sem situar esse antes; faltam referências e sobram razões de 
incerteza. A crise substitui a explicação e o julgamento, o que é, aliás, a sua 
significação primeira; a crise perturba, revela transformações há muito 
encobertas, a crise ameaça ao destruir. 141  

 

Em um mundo cada vez mais heterogêneo, capaz de abrigar diversas 

orientações morais de teor discrepante, a previsibilidade e/ou a regulação do 

comportamento dos indivíduos se torna mais difícil. O que faz com que o outro nos 

pareça ainda mais estranho, obscuro, e imprevisível. Assim, questionamos: de que 

forma a confusão de valores em que estamos enfronhados tem reverberado no 

âmbito das socialidades pós-modernas e cibernéticas?  

A julgar pelo grau de desamparo dos indivíduos em suas escolhas morais, pela 

disseminação da violência e pela profusão de atitudes transgressoras de normas e 

valores, consideramos que o atual estado de coisas enseja a generalização de certa 

anomia, isto é, a “perda do cimento afetivo que garante a interiorização do respeito 

às leis e às regras de uma comunidade”. 142  

Para Agnes Heller, esse estado anômico se deve, em parte, ao fato de 

estarmos sendo atravessados por, pelo menos, três discursos éticos mais ou menos 

conflitantes entre si.  

                                                           
141 BALANDIER, Georges. O contorno: poder e modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p. 
9. 
142 Credita-se a definição de anomia à CHAUÍ, Marilena. Público, privado, despotismo. In: NOVAES, 
Adauto (org.). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 345. 



 

 

102 

Um determinado discurso disseca nosso mundo em termos de “niilismo”. Os 
participantes desse discurso supõem que não existem mais normas válidas, 
que as virtudes desapareceram, e que, de um lado, as pessoas agem como 
instrumentos, enquanto, do outro, se adaptam a papéis e exigências 
institucionais externas, sem ter em absoluto uma motivação moral 
intrínseca. Outro microdiscurso refere-se a esse mesmíssimo mundo como 
o clímax do desenvolvimento moral, na medida em que o discurso 
normativo universal e a racionalidade moral ganharam impulso contra as 
restrições, repressões e tutelagem ética irracionais. O terceiro tipo de 
microdiscurso rejeita o paradigma do niilismo e do racionalismo-
universalismo como igualmente conversa oca, sem qualquer relação com 
nossa situação moral. Os participantes desse tipo de discurso afirmam que 
as democracias liberais mantêm uma vida moral bastante saudável e 
vigorosa, apenas levemente egoísta, inteiramente pragmática, mas também 
voltada para problemas públicos, quando se trata de decisões concretas 
sobre justiça e injustiça. (itálico no original) 143 

 

Com efeito, os desafios éticos do mundo contemporâneo demandam novas 

teorizações, pois são tantas as reconfigurações que a sociedade contemporânea 

vem atravessando, numa escala intensiva e planetária, que muitos cientistas sociais, 

filósofos e pensadores de diversas áreas passaram a admitir que já não estamos 

sob o signo da modernidade: o mundo ocidental vive uma era pós. Não por acaso, 

os standards mais caros à modernidade, vazados no culto à ordem, à segurança, à 

racionalidade, à universalidade, pautados numa lógica positivista e tecnocêntrica, 

parecem ter chegado a um ponto de inflexão. 

Fala-se na emergência de uma pós-modernidade, a fim de nomear o que ainda 

se afigura inominável: uma realidade fluida, heterogênea, dinâmica, plural, 

fragmentária e descontínua. 144 Assim, a comunicação na rede vem ao encontro de 

uma lógica de pulverização, fragmentação e velocidade que é própria da pós-

modernidade. A própria estética da textualidade do blog remete a essas 

características.  

De fato, os conteúdos postados nos blogs são como fragmentos do eu à 

procura de si. Trata-se, muitas vezes, de uma escrita fragmentária, entrecortada, 

elíptica, veloz, por vezes, sem revisão ou maiores cuidados formais, sendo, portanto, 

mais comum que haja erros de digitação, etc. São palavras que jorram na tela por 

impulso, intempestivas, nem sempre precedidas de uma maior ponderação acerca 
                                                           
143 HELLER, Agnes; FEHÉR, Ferenc. A condição política pós-moderna. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002, p. 71-72. 
144 Se a modernidade se pautava pelo logos e pela crença do homem na sua capacidade de ordenar 
racionalmente a si mesmo; por outro lado, a pós-modernidade assume que o homem não é só razão, 
conhecimento, ordenação, controle, previsibilidade; mas é também o imponderável, o caos: a hybris. 
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das possíveis conseqüências de sua publicação. São, muitas vezes, escritas ali, no 

calor do momento. Tecla-se pura e simplesmente “enviar”: e pronto: aspectos de sua 

vida que costumavam ser reservados a um pequeno círculo íntimo estarão, 

doravante, ao alcance de todo e qualquer interessado, numa escala planetária.      

Ao entrevistarmos a escritora “01” sobre o seu processo de criação, indagamos 

se a sua escrita no blog implicava um longo trabalho de texto e se ela tinha o hábito 

de deixar o “post” (texto do blog) “dormindo” uns dias na gaveta, antes de publicá-lo, 

a fim de ganhar alguma perspectiva em relação ao seu conteúdo e forma, mas ela 

nos explicou que: 

Não, ele se resolve na hora! [...] Ele é escrito e feito ali, postou, dificilmente 
eu volto. Vira e mexe, claro, eu localizo vírgulas e vírgulas erradas e letras 
que não foram colocadas, porque... né? Internet vai rápido [...] uma palavra 
errada, [...] mas (me arrepender) por não ter feito assim, assim, não... Vai do 
jeito que tá. O máximo que dá, enquanto eu tô ali naquela tela, eu ajeito, 
mas só o que dá [...]. 145  

Mas a questão que se impõe, por ora, é refletirmos sobre a validade de nossa 

hipótese originária. Assim, retomamos o fio condutor da presente discussão: em que 

medida a cyberintimidade pode servir como uma “cápsula protetora” 146 para 

cibernautas que se valem do caráter fugaz e superficial da maior parte das 

“conexões”, a fim de se furtarem às embaraçantes demandas dos relacionamentos 

presenciais? Ou será a cyberintimidade, pelo contrário, o modo encontrado pelos 

sujeitos pós-modernos para se sentirem mais próximos e íntimos das pessoas, num 

mundo cada vez mais individualista? 

Percebemos ao longo da pesquisa bibliográfica, que as análises em torno da 

cibercultura costumam guardar várias discrepâncias entre si. E um dos aspectos 

mais polêmicos nos parece, de fato, a questão da Internet como instrumento de 

socialização ou refração ao outro. Como as leituras a respeito nos pareceram muito 

antitéticas, decidimos ir a campo para colher uma amostra a fim de contrastarmos 

seus resultados com o referencial teórico disponível. O mais curioso é que os 

resultados colhidos na pesquisa de campo mantiveram os paradoxos teóricos!   

Para 48,4% (74 pessoas) da nossa amostra, em geral, a Internet torna as 

pessoas mais abertas, comprometidas e próximas umas das outras. Esse resultado 
                                                           
145 Em entrevista concedida aos 22 de julho de 2008, pela escritora 01. 
146 Em expressão cunhada na letra da canção “Esquadros”, de Adriana Calcanhoto. 
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(oriundo de quase metade dos respondentes) parece chancelar perspectivas como 

as de Michel Maffesoli (encampadas, entre outros, por André Lemos), para quem a 

cibercultura vem engendrando a formação de novos “tribalismos”:  

A erosão e o esgotamento da perspectiva individualista da modernidade (o 
que não significa que não existam ‘indivíduos-individualistas’) são correlatas 
à formação das mais diversas tribos contemporâneas, em nível planetário. 
Através das inúmeras formas de tribalismo contemporâneo, a organização 
da sociedade cede lugar, pouco a pouco, à organicidade da socialidade, 
agora tribal e não mais racional ou contratual. Se na modernidade, afirma 
Maffesoli, o indivíduo tinha uma função, a pessoa (persona) pós-moderna 
tem um papel, mesmo que efêmero, hedonista ou cínico. A questão 
colocada assim não significa que esse fato seja novo, mas afirma que a 
preponderância da persona sobre o indivíduo atinge seu paroxismo nesse 
final de milênio. 
Para Maffesoli, a lógica individualista se apoiou sobre uma identidade 
fechada, sobre o indivíduo, enquanto que a persona só existe em relação ao 
outro, agregando-se. É por isso que esta tem necessidade da tribo, para se 
construir com o outro, pelo outro e no outro. 147 (itálicos no original) 
 

As novas tribos a que se reporta Maffesoli seriam formadas por uma espécie 

de pulsão agregadora que levaria as pessoas a desejarem compartilhar emoções 

em comum, formando verdadeiras comunidades empáticas, propiciadas pela reunião 

de um público em torno de afinidades eletivas. 148  

De fato, a Internet facilita a reunião de pessoas em torno de interesses, gostos, 

hábitos e valores em comum, poupando-nos do dispêndio de tempo e da 

mobilização de esforços psíquicos e afetivos em empreitadas, tantas vezes 

frustrantes, rumo à densa floresta do desconhecido.  

Seu modus operandi cria uma aclimatação propícia à formação de laços e ao 

engajamento de pessoas que dividem os mesmos códigos, pensam de forma 

parecida, gostam das mesmas coisas e, portanto, sentem-se “antenadas” e 

“conectadas” umas às outras, por meio de comunidades, fóruns, grupos de 

discussão, entre outras ferramentas de socialização da Internet, que dão ensejo ao 

que Maffesoli denominou de tribalismos. 

A praticidade, eficácia e rapidez dos “atalhos” produzidos pela cibercultura para 

nos pôr em contato com os nossos “pares”, distinguindo-os com impressionante 

facilidade do todo informe da massa, constituem vantagens quase que indiscutíveis, 

                                                           
147 MAFFESOLI, 1987 apud LEMOS, op. cit., p. 85.  
148 MAFFESOLI, 2006, op. cit., et passim.   
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sobretudo para quem vive em grandes cidades e não tem tempo, paciência e/ou 

competência para “procurar agulha num palheiro”. 

O que preocupa nessa socialização segmentada de acordo com os “perfis” 

disponibilizados pelos usuários da rede é a concretização de uma das maiores 

preocupações de Sennett, que, como vimos no decorrer do 2º capítulo, residiria na 

consolidação de uma sociedade intimista em que não há lugar para a alteridade. 149 

A cibercultura reaviva essa discussão por se apoiar em mecanismos de seleção que 

promovem uma filtragem prévia das diferenças, estimulando uma intimidade 

exercida entre iguais, na medida em que expurga do nosso campo de visão todos 

aqueles cujos perfis não “combinam” com os nossos.   

Nesse mesmo viés, a escritora n. 03 comenta o crescimento do desinteresse 

por aqueles que estão fisicamente próximos de nós, talvez em decorrência do 

fortalecimento de um grande número de comunidades, formadas pela rede, 

congregando pessoas que mantêm interesses comuns: 

[...] eu acho que as pessoas não conhecem mais os vizinhos, meu próprio 
marido diz assim: por que eu tenho que me relacionar com essa pessoa? 
Só porque geograficamente ela tá perto de mim? Então, assim, [...] ela mora 
no mesmo prédio que você, é importante que você dê boa tarde, que você 
dê boa noite, é importante porque quando você precisar de uma coisa, você 
pode recorrer a essa pessoa. Mas boa parte das pessoas não entende isso, 
porque mais uma vez: ‘se ela não se parece comigo, por que ficar perto 
dela, se ela só está perto de mim geograficamente?’ [...] Você já descobriu 
que seu ‘igual’ existe. Por que é que os tios da minha mãe tinham uma 
família de 11 irmãos que faziam tudo pra se dá bem? Não achavam a 
reunião de Natal um saco e não tinham tantos amigos? Hoje a gente tem 
tanto amigo, tem tanta gente que a gente consegue conversar, que entende 
a gente, que acha a gente legal, que sai pra balada e que fala a mesma 
língua que a gente, então por que eu vou falar com meus primos? [...] então 
a reunião de Natal se torna um caos total. Porque você está do lado de 
pessoas com quem você acha que não tem nada a ver. Mas tem a ver, 
porque são pessoas que nasceram na mesma família que você, são 
pessoas que eram crianças quando você era, que foram criados juntos com 
você... Então, assim, tem os ‘dispostos’... Eu faço parte dos ‘dispostos’, né? 
Tem os dispostos à socialização: ‘você não sabe mais nada da minha vida, 
porque eu já não sou mais a mesma criança que você deixou, mas eu vou 
lhe manter a par, eu gosto de você, entendeu? Você não tem nada a ver 
comigo, mas eu gosto de você. Vem cá, vamos conversar.’ Tem gente [que 
diz]: ‘Eu não tenho nada a ver com esse fulano, eu só tô aqui porque a 
mamãe me obrigou, entendeu? Então, assim, de 200 pessoas, vamos supor 
que 80 estejam muito dispostas e 120 estejam com calor e querendo ir pra 
casa. Então, não só a Internet, mas todos esses outros meios e a 
guetização em outras esferas contribuem para que as pessoas estejam 
cada vez mais intolerantes com o diferente, na minha opinião, e cada vez 

                                                           
149 SENNETT, op. cit., et passim.  
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mais querendo [...] estar próximas dos iguais, sem fazer o menor esforço de 
tá perto de quem você não tem nada a ver [...]. 150 

 

Por outro lado, para 49% (75 pessoas) da nossa amostragem, em geral, a 

Internet não fortalece uma real proximidade entre as pessoas, porque ela aumenta e 

acelera a conexão com tanta gente, que não dá tempo para aprofundar essas 

relações. Por sua vez, esse resultado, que responde pela segunda metade da 

amostra, parece encaminhar-se de forma mais consoante com perspectivas como a 

de Paul Virilio, para quem a aceleração do tempo gerada pelas novas mídias 

promove um progressivo esvaziamento do espaço público pela supressão das 

barreiras geográficas, desrealizando a experiência. 151 

Seria a versão cibernética do antiqüíssimo sentimento de estar-se sozinho em 

meio ao burburinho da multidão.  Nesse mesmo sentido, a história de E. M. é muito 

ilustrativa de certa sensação de inconsistência e fragilidade, percebida por uma 

parte dos cibernautas, quanto à natureza dos laços sociais que se formam na rede: 

Eu achava que tinha muitos amigos, porque eu tinha 400 e poucos contatos 
no MSN, aí quando chegou o meu aniversário de 18 anos, eu convidei a 
maioria do pessoal via mensagem e ninguém apareceu. Só quem foi, foi 
uma amiga de infância, que eu conhecia desde os oito anos, e minha prima. 
Depois disso, passei a ver de outra forma a ideia que eu tinha de 
amizade. 152 

Novo paradoxo se descortina quando a pesquisa aponta que, para o 

contingente de 77,8% (119 pessoas) da amostra estudada, a geração pós-Internet é 

mais aberta virtualmente e mais fechada em suas relações presenciais. Esses dados 

(que se mostraram surpreendentes para nós) são corroborados pelo fato de que  

87,6% (134 pessoas) da amostra em apreço nega que a geração pós-Internet seja 

mais aberta presencialmente e mais fechada em suas relações virtuais, reforçando 

ainda mais o resultado anterior.  

Esses dados podem sugerir que a Internet está configurando uma nova forma 

de pessoas privadas se reunirem em torno de um público, mediante uma socialidade 
                                                           
150 Trecho da 2ª entrevista concedida pela entrevistada n.03, em dezembro de 2010. 
151 VIRILIO, Paul. A velocidade de libertação. Trad. Edmundo Cordeiro. Lisboa: Relógio d’Água, 2000, 
p. 51. 
152 E. M. nos prestou essa declaração em outubro de 2009, quando nos fez a gentileza de responder 
ao pré-teste do questionário que aplicamos junto a alunos e professores universitários. Ela nos 
contou que aos 18 anos gastava horas infindáveis diante da tela do computador, ocasião em se 
dedicava, particularmente, à prática de jogos virtuais. Hoje em dia, prestes a formar-se em Direito, 
reduziu drasticamente o número de horas dedicadas à navegação no ciberespaço.      
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participativa e colaborativa, que pode constituir linhas de fuga em meio às 

sociedades competitivas e individualistas, propiciadas pela ambiência capitalista. 

“Inteligência coletiva” é como Pierre Lévy denomina a circulação do conhecimento 

propiciada pelas novas tecnologias do ciberespaço. 153 Já Maffesoli designa como 

“ética da estética” o modo de existência de uma socialidade gregária, tribalista e 

empática que, apoiada numa cultura do sentimento, considera fundamental o 

compartilhar com os outros. 154 André Lemos endossa essa compreensão, ao afirmar 

que: 

O ciberespaço é um ambiente de circulação de discussões pluralistas, 
reforçando competências diferenciadas e aproveitando o caldo de 
conhecimento que é gerado dos laços comunitários, podendo potencializar 
a troca de competências, gerando a coletivização dos saberes.  A dinâmica 
atual do desenvolvimento das redes de computadores e seu crescimento 
exponencial caracterizam o ciberespaço como um organismo complexo, 
interativo e auto-organizante. 155 

 

Parece-nos, contudo, que a abertura, o engajamento e o espírito cooperativo 

que animam a Internet estão mais ligados à ideia pós-moderna de “conexão”, do que 

à noção, mais cara à modernidade, de formação de laços sociais de vínculos mais 

profundos. Em nossa amostragem, observamos que, para 75,2% (115 pessoas) dos 

respondentes, a geração pós-Internet é geralmente mais aberta a estabelecer 

conexões leves e despretensiosas e menos disposta a desenvolver relações mais 

duradouras e próximas.    

Talvez seja por isso que, em vez de relatar suas experiências e 
expectativas utilizando termos como ‘relacionar-se’ e ‘relacionamento’, as 
pessoas falem cada vez mais (auxiliadas e conduzidas pelos doutos 
especialistas) em conexões, ou ‘conectar-se’ e ‘ser conectado’. Em vez de 
parceiros, preferem falar em ‘redes’. [...] Diferentemente de ‘relações’, 
‘parentescos’, ‘parcerias’ e noções similares - que ressaltam o engajamento 
mútuo ao mesmo tempo em que silenciosamente excluem ou omitem o seu 
oposto, a falta de compromisso -, uma ‘rede’ serve de matriz tanto para 
conectar quanto para desconectar; não é possível imagina-la sem as duas 
possibilidades. Na rede, elas são escolhas igualmente legítimas, gozam do 
mesmo status e têm importância idêntica. [...] Diferentemente dos 
‘relacionamentos reais’, é fácil entrar e sair dos ‘relacionamentos virtuais’. 
Em comparação com a ‘coisa autêntica’, pesada, lenta e confusa, eles 
parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e manusear. 156  

 
                                                           
153 LÉVY, 2000, op. cit., et passim. 
154 MAFFESOLI, 1990 apud LEMOS, op. cit. 
155 LEMOS, op. cit., p. 135. 
156 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 12. 
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Esses dados se tornam ainda mais expressivos se levarmos em consideração 

que apenas 2,8% (4 pessoas, entre 145 respostas válidas) dos respondentes 

conheceram seus melhores amigos pela Internet contra 97,2% (141 pessoas, entre 

145 respostas válidas) dos respondentes que declaram terem encontrado seus 

melhores amigos em espaços presenciais (ambientes de estudo, trabalho, lazer e 

família).  

Ao que parece, portanto, o tribalismo empático, emocional e gregário da 

cibercultura professada por Maffesoli não tem sido capaz de engendrar laços de 

amizade realmente consistentes entre os indivíduos que compuseram a nossa 

amostra, tanto assim que, como havíamos dito, apenas 2,8% dos respondentes 

firmaram suas melhores amizades por meio da rede.  

Em sentido convergente, a escritora de blog n. 05 comenta: 

Tem gente que [se] deprime: não chega um e-mail, não chega mensagem, 
não chegou ‘twuittada’ a pessoa deprime, A depressão tá ali naquela 
dependência emocional daquele retorno, no comentário daquela ‘twittada’ 
daquela coisa, ela precisa existir. Ela existe pra quê? A gente precisa existir, 
né? Mas a existência dela se dá por aquele retorno ali. Era uma coisa que 
no começo do Orkut […] eu disse: isso aqui é um absurdo! Eu via as 
pessoas querendo amigos, querendo amigos, querendo amigos e eu 
dizia: peraí! O que é que adianta ter esses mil amigos aqui, qual é o 
amigo aqui que passa por essa peneira, né, das vicissitudes da vida? 
Então esse mundo é um mundo perigoso também, porque ele vai criar uma 
realidade paralela que, quando você for agarrada, não sobra quase nada, 
você tem que ter a consciência disso. 157 (destaque nosso) 

Outra questão, em nosso estudo de campo, que implica uma visão mais 

moderada em relação às teses de Maffesoli, é o fato de que, para 79,5% (120 

pessoas, entre 151 respostas válidas) dos respondentes, o individualismo é maior 

entre os que pertencem à geração pós-Internet, se comparado ao da geração de 

seus pais.  

De fato, a velocidade e a dispersão características do mundo virtual tendem a 

criar condições ambientais mais favoráveis à ampliação e multiplicação de uma rede 

de contatos sociais. Contudo, essas mesmas características parecem gerar 

condições mais inóspitas quando se trata do florescimento de laços mais sólidos de 

amizade.  

                                                           
157 Em entrevista presencial. 



 

 

109 

Para Zygmunt Bauman, vivemos uma era de descartabilidade das relações 

humanas, numa “[...] 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, das formas de agir.” 158 Para o autor, “A vida 

líquida é uma sucessão de reinícios, e precisamente por isso é que os finais rápidos 

e indolores, sem os quais reiniciar seria inimaginável, tendem a ser os momentos 

mais desafiadores [...]. Entre as artes da vida líquido-moderna e as habilidades 

necessárias para praticá-las, livrar-se das coisas tem prioridade sobre adquiri-

las.” 159 

Parece-nos que os valores cultivados pelos sujeitos da pós-modernidade 

encontram na cibercultura uma ambiance ideal para o seu desenvolvimento. Trata-

se de:  

Pessoas que se consideram em casa em muitos lugares, mas em nenhum 
deles em particular.  Tão leves, lépidas e voláteis quanto o comércio e as 
finanças cada vez mais globais e extraterritoriais que as assistiram no parto 
e que sustentam a sua existência de nômades. Como as descreveu 
Jacques Attali, [...] ‘elas adoram criar, jogar e manter-se em movimento’. 
Vivem em uma sociedade de ‘valores voláteis, descuidada do futuro, 
egoísta e hedonista’. Veem ‘as novidades como inovações, a precariedade 
como um valor, a instabilidade como um imperativo, o hibridismo como 
riqueza’. Em graus variados, todas essas pessoas dominam e praticam a 
arte da ‘vida líquida’: aquiescência à desorientação, imunidade à vertigem, 
adaptação ao estado de tontura, tolerância com a falta de itinerário e 
direção, e com a duração indefinida da viagem. [...]. Ligações frouxas e 
compromissos revogáveis são os preceitos que orientam tudo aquilo em 
que se engajam e a que se apegam.” 160 

 

Finalmente, a leitura de Lipovetsky acerca do “complexo mídia/individualismo” 

parece-nos mais razoável, por ficar a meio caminho do otimismo excessivo de 

Maffesoli, bem como do pessimismo de Bauman, pois, embora reconheçamos a 

perspicácia com que estes (últimos) teóricos capturam nuances significativas acerca 

da cibercultura, entendemos que a complexidade de tal fenômeno desafia análises 

menos polarizadoras, mais reticentes e, portanto, menos unidimensionais.      

Nesse sentido, pondera Lipovetsky que: 

                                                           
158 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 7. 
159 Idem, ibidem, p. 8. 
160 Idem, ibidem, p. 10-11. 
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Se não há dúvida de que a mídia acelerou a dissolução de algumas formas 
de sociabilidade tradicional, não é verdade que tenha eliminado todos os 
laços sociais, destruído o gosto pela sociabilidade e pelas relações 
humanas num consumismo sem intersubjetividade. [...] Contrariamente a 
uma ideia recorrente, a sociedade hipermidiatizada não tem levado a um 
cooconing estreito e a um ‘confinamento doméstico’ geral. [...] a Web não 
destrói o laço social. Um estudo recente revela que 84% dos internautas 
americanos utilizam a Net para entrar em comunicação com os outros nas 
comunidades conectadas. [...] Outros estudos mostram igualmente que os 
jovens que utilizam freqüentemente os chats também se encontram fora da 
Internet, combinando assim dois modos de vida relacional, virtual e 
presencial. As relações virtuais não ameaçam as relações pessoais; as 
completam ou ampliam. Os contatos diários, fora da rede, permanecem. [...] 
Apesar do seu efeito de atomização ou de dispersão social, (a Internet) não 
impediu a multiplicação de novas formas de emoção e de efervescência 
coletivas. [...] Parece evidente que a mídia não conseguiu dissolver os 
desejos e as exuberâncias da festa, os momentos de afetividade partilhada, 
as diversas formas de agregação social, alegres ou tristes. Os laços 
comunitários tradicionais rompem-se, mas novas formas do ‘nós’, efêmeras, 
constituem-se, baseadas em experiências intensamente emocionais, em 
escolhas provisórias, em práticas pessoais sem compromisso formal. 161   

 

Lipovetsky considera precipitado concluir, como Maffesoli, que a cultura 

midiática estaria resultando no esgotamento do individualismo. Muito ao contrário. 

Para ele, o que as novas mídias fazem é reproduzir características individualistas, só 

que numa escala de massa, engendrando uma “cultura de mosaico”, descontínua, 

sem memória, fluida, instantânea, instável e efêmera, num meio-ambiente convivial 

entre múltiplas individualidades. 162 

Só que, ao invés de “satanizar” o individualismo - ao modo de Bauman 163 - 

Lipovetsky prefere pensar a possibilidade de fazê-lo co-existir com uma ética da 

responsabilidade. Cultivar valores como individualismo e responsabilidade como 

alternativas não-excludentes vem se tornando, a nosso ver, um imperativo cada vez 

mais necessário, como “estratégia de sobrevivência” face aos “tempos difíceis” em 

que vivemos.  

Em uma época carregada de problemas, a vida cotidiana passa a ser um 
exercício de sobrevivência. Vive-se um dia de cada vez. Raramente se olha 
para trás, por medo de sucumbir a uma debilitante nostalgia; e quando se 
olha para a frente, é para ver como se garantir contra os desastres que 
todos aguardam. Em tais condições, a individualidade transforma-se num 

                                                           
161 LIPOVETSKY, Gilles. Metamorfoses da cultura liberal: ética, mídia, empresa. Porto Alegre: Sulina, 
2003, p. 77-79. 
162 Idem, ibidem, p. 81. 
163 Parece-nos que Bauman exagera ao generalizar a crítica de certos arranjos afetivos adotados em 
relacionamentos pós-modernos, nos quais os sujeitos envolvidos procuram, por erro e tentativa, 
desenvolver fórmulas que lhes permitam relacionar-se sem abrir mão de sua individualidade. Vide: 
BAUMAN, 2004, op. cit., p. 8-11. 
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bem de luxo, fora de lugar em uma era de iminente austeridade. A 
individualidade supõe uma história pessoal, amigos, família, um 
sentido de situação. Sob assédio, o eu se contrai num núcleo 
defensivo, em guarda diante da adversidade. O equilíbrio emocional 
exige um eu mínimo, não o eu soberano do passado. [...] a 
preocupação com o indivíduo, aparentemente tão característica de 
nossa época, assume a forma de uma preocupação com a 
sobrevivência psíquica.  Perdeu-se a confiança no futuro. Face à 
escalada armamentista, à expansão da criminalidade e do terrorismo, à 
deterioração do meio ambiente e à perspectiva de um prolongado declínio 
econômico, as pessoas passaram a preparar-se para o pior, às vezes, 
construindo abrigos anti-radiativos e armazenando provisões, outras vezes, 
o que é mais comum, executando uma espécie de recuo emocional 
frente aos compromissos a longo prazo, que pressupõem um mundo 
estável, ordeiro e seguro. 164 (destaques nossos) 

 

Passado algum tempo do lançamento de seu ensaio mais célebre, em que 

Lasch carregava nas tintas, ao denunciar os excessos produzidos por uma “cultura 

do narcisismo”, assoma um Lasch menos tendente ao julgamento moral e mais 

predisposto a contemporizar com as necessidades psíquicas dos sujeitos 

contemporâneos, ao ponderar que o “risco de desintegração individual estimula um 

senso de individualidade que não é ‘soberano’ ou ‘narcisista’, mas simplesmente 

sitiado”. 165    

De fato, parece-nos que a fragmentação do eu, levada a efeito pela 

emergência da sociedade pós-moderna, pode explicar, ao menos em parte, o 

interesse crescente de certos internautas em fazer de seu blog um espaço de auto-

escrutínio, como se, urdindo a trama de suas vidas, possam vir a recompor os fios 

narrativos de um eu que vive sitiado pela ameaça de um colapso.   

Os diários, parece que eles não agüentam mais ficar na sombra da letra. E 
ai eu acho que é uma coisa meio psicanalítica talvez, não sei. Você precisa 
do outro pra talvez olhar um pouco, vasculhar um pouco sua intimidade, 
mesmo que daquele outro não surja nada que vá ser curativo, que vá lhe 
causar um insight. [...] eu criei o blog [...] E na época eu tava lendo era 
Heráclito de Éfeso, sobre o movimento, né? [...] e eu pensei, qual o título 
que eu boto no blog, aí foi o “Ser em Movimento”, né, com a inspiração 
heraclitiana mesmo [...] E aí ficou essa questão do movimento e esse 
movimento era o movimento de angústia. Era uma angústia de um outro 
que tava me fazendo sofrer. Então os textos que surgiram, eu procurei 
esses textos que foram mais sanguinolentos, mais sofridos, eles duraram 
uma média de 6 meses, 7 meses, que foi até o desenrolar final desse 
relacionamento complicado, né? 166 

 
                                                           
164 LASCH, Christopher. O mínimo eu: sobrevivência psíquica em tempos difíceis. Trad. José Roberto 
Martins Filho. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 9-10. 
165 Idem, ibidem, p. 10. 
166 Em entrevista presencial. 
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Com o avançar da pesquisa, percebemos que a cibercultura, como subproduto 

de uma sociedade pós-moderna, não se sujeita aos reducionismos de um 

pensamento binarista, mas desafia uma análise mais consoante com o pensamento 

complexo. 167 Assim, os estudos de campo nos fizeram ver que os atores sociais da 

realidade presencial e corpórea, ao navegarem pelo ciberespaço, travestidos de 

internautas, terminam transpondo para “dentro da tela” as mesmas questões, 

problemas e desafios que os atormentam do lado de fora.  

Em virtude dessa compreensão, concluímos que a Internet: (i) tanto pode servir 

como um poderoso catalisador de socialidades, ao ensejar uma multiplicidade de 

encontros que tendem ao infinito (podendo, inclusive, extrapolar o plano meramente 

virtual, a fim de se atualizarem num plano físico); (ii) quanto pode albergar, 

paradoxalmente, interfaces que constituem um mecanismo de refração ao outro, 

quando se utiliza a virtualização das relações para evitar, tanto quanto possível, os 

inconvenientes de um relacionamento presencial. 

A incongruência das características do ambiente virtual (que para uns significa 

socialidade, e para outros pode implicar refração social) transparece, na verdade, o 

grau de contradição inerente à sociedade como um todo, quer se esteja ou não 

diante da tela do computador. Assim, parece-nos que boa parte dos problemas 

relacionados à cibercultura não são disparados propriamente pelo ambiente virtual, 

muitos deles sendo, inclusive, bem anteriores ao seu advento.  A questão que se 

coloca, entretanto, é toda uma dinâmica de interdependência entre relações 

presenciais e virtuais, que não constituem apenas um mero jogo de espelhos, pois, 

ao interagirem acabam modificando-se mutuamente.    

 

4.3 A escrita digital como abandono do corpo? 

 

A comunicação entre usuários da Internet enseja trocas sociais que se realizam 

por meio de uma atividade preponderantemente visual. 168 Se as práticas 

                                                           
167 “O paradigma que denomino simplificação (redução/separação) é insuficiente e mutilante. É 
preciso um paradigma de complexidade, que, ao mesmo tempo, separe e associe, que conceba os 
níveis de emergência da realidade sem os reduzir às unidades elementares e às leis gerais”. Cf. 
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, p.138.  
168 Contudo, não podemos deixar de ressaltar que a audição tem se tornado, após a visão, o sentido 
mais requisitado nos novos usos da Internet, com o alargamento da possibilidade de downloads de 
audiovisuais e músicas, a explosão do Youtube, e o barateamento do acesso às câmeras com som 
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tradicionais de leitura e escrita já implicavam uma previsível sobrecarga da visão, em 

detrimento dos outros sentidos, 169 essa demanda só tende a se ampliar na 

cibercultura.  

De fato, a cibercultura se caracteriza por uma imagética exacerbada, intrusiva, 

onipresente. Além da gradual substituição do telefone pela Internet, por meio de 

programas que incorporaram a visão do interlocutor a uma prática que era 

exclusivamente auditiva, a própria hipertextualidade de que nos valemos para ler e 

escrever na rede também é marcada, por sua feita, pelo uso hiperbólico da imagem: 

são emoticons, 170  pop-ups, 171 fotologs, álbuns de fotos no Facebook, vídeos, 

quadrinhos, desenhos e figuras de toda natureza. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Assim, parece-nos que o bombardeio imagético ao qual nos expõe a 

cibercultura acaba sendo um dos mais importantes meios de propagação da 

chamada “civilização da imagem”, 173 levada ao paroxismo em nossos dias.    

Não que sejamos iconoclastas, longe disso, mas a supervalorização da 

imagem, tão característica dos nossos tempos, tem nos conduzido à imposição de 

padrões estéticos cada vez mais rígidos e excludentes. E essa é uma questão a se 

pensar.  

Interessante observarmos que, ao mesmo tempo em que a cibercultura reforça 

uma imagética excessivamente estetizada, é paradoxal que ela também forneça os 

meios de nos furtarmos ao olhar implacável do outro. Assim, o culto exacerbado à 

imagem pode tornar muitos cibernautas reféns de um padrão estético (veiculado 

pela rede) do qual eles próprios estão alijados, em razão de quê podem ser levados 

                                                                                                                                                                                     
acoplado, utilizadas em conversas nas salas de bate-papo, em programas como o SKYPE, entre 
outros. 
169 Para aprofundar essa discussão, vide: MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como 
extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 2002. 
170 Desenhos de “carinhas” que expressam um variado cardápio de emoções, cujo uso vem sendo 
amplamente incorporado às comunicações na rede, a fim de facilitar a transmissão dos estados 
d’alma pelos cibernautas, de forma bem mais veloz, uma vez que a escolha de adjetivos para 
qualifiquá-los está se tornando, pouco a pouco,  despicienda.    
171 “Janelas” que, em geral, contêm imagens, que pululam na tela, a fim de atrair a atenção dos 
internautas para uma informação textual qualquer.  
172 Isso para não falar no crescimento estratosférico do uso de imagens pornográficas na rede. 
Conforme salienta KEEN, Andrew. O culto do amador: como blogs, MySpace, You Tube e a pirataria 
digital  estão destruindo nossa economia, cultura e valores. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 
173 Essa noção será retomada oportunamente. 
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a ocultarem a sua “inadequação”, mantendo-se resguardados por relacionamentos 

que não ultrapassam a esfera da virtualidade.    

Esse aspecto da socialidade virtual nos causou certa inquietação desde a 

primeira vez em que travamos contato com pessoas diretamente envolvidas em tais 

circunstâncias.  As conversas informais às quais nos reportamos foram as pedras de 

toque que, pela primeira vez, mobilizaram a nossa atenção em torno da cibercultura. 

De lá para cá, transcorreram vários anos, sem que nós nos dispuséssemos a uma 

observação mais sistemática do problema. Ainda assim, os diálogos que 

entabulamos na época 174 permaneceram em estado de latência em nosso 

imaginário. De modo que agora é quase impossível deixar de trazer à memória a 

fala de pessoas que, por se sentirem discriminadas, tinham a Internet como um 

importante fator de mediação social em suas vidas.  

Até aqui, nada demais. O aspecto surpreendente está no fato de que esses 

indivíduos não tinham a menor pretensão de transpor a barreira da virtualidade, 

tanto assim, que não manifestavam o interesse de fazer com que seus 

relacionamentos virtuais resultassem em novas relações presenciais. Aliás, a ideia 

era precisamente essa: permanecerem a salvo do crivo de seus interlocutores, 

mantendo suas identidades (e aparências) protegidas pela tela do computador.  

Em especial, chamou-nos atenção o depoimento de uma moça particularmente 

insatisfeita com sua imagem. Apesar de dotada de uma beleza exótica, M. C. sentia-

se acossada pelos novos padrões de magreza e havia mergulhado num processo de 

destituição de sua auto-estima. Julgava-se incapaz de atrair a atenção de alguém, 

por seus (supostos) deméritos físicos, até que descobriu a Internet.   

Sua vida tornou-se, então, uma metáfora moderna da fábula de Rapunzel. A 

diferença é que ela não precisara de um algoz, havendo se trancafiado por conta 

própria em sua torre de marfim: um pequeno apartamento em Fortaleza, de onde só 

saía para freqüentar algumas aulas na faculdade e para comprar provisões.  

Em seu tempo livre (que não era pouco), a bela e triste moça consumia-se em 

pensar que seu peso jamais permitiria que alguém a amasse. Quanto maior era a 

                                                           
174 Quando essas conversas memoráveis ocorreram, no início dos anos 2000, a correspondência por 
email e o ICQ já estavam em estágio relativamente avançado de popularização, aqui no Brasil. 
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desilusão que sentia com sua aparência física, tanto mais imergia numa vida 

paralela, cujos limites e possibilidades eram fixados unicamente pela sua 

imaginação.      

Na Internet encontrou paixões, aventuras, amizades e, sobretudo, companhia 

para mitigar a solidão de sua alma. Se havia sexo, nunca nos foi dito, tampouco 

perguntamos. Mas o que havia – e nisso estava a tônica de seu entusiasmo – era a 

sensação aconchegante de sentir-se aceita num ambiente em que o corpo (e o juízo 

que dele fazemos) encontra-se em estado de suspensão.   

Para ela, a Internet era um espaço de democracia e liberdade, onde todos 

eram julgados apenas pelo seu “verdadeiro eu”. Por óbvio, seu discurso era 

pontuado por uma concepção fundamentalmente platônica e essencialista, como se 

o núcleo duro de sua personalidade estivesse aprisionado no interior de um corpo, 

que em nada traduzia quem ela era de fato. Ao fazer tábula rasa de todas as 

constrições sócio-corporais, a Internet teria, a seu ver, o condão de libertá-la desse 

terrível paradoxo entre a beleza de sua alma e a (suposta) feiúra de seu corpo.     

Contudo, para seu desalento, todos esses relacionamentos (aos quais ela 

dedicava horas e horas de escrita, teclando madrugadas adentro acerca de si e 

colhendo, atenta, as confissões - verdadeiras e falsas - que lhe faziam os outros) 

tinham data certa para ruírem fragorosamente: o dia em que afinal lhe pediam para 

que enviasse fotos suas por email (é claro que ela não tinha webcam). Ela, então, 

desconversava, fazia pouco caso, ar de mistério, tentando a todo custo sair pela 

tangente. Mas em seu íntimo sabia que, dali por diante, era só questão de tempo 

para o cerco se fechar. Só lhe restaria, doravante, mudar o seu “nick” no ICQ 175, 

“deletar” 176 os antigos contatos, e começar uma nova vida nova. Sem sair da 

mesma vida velha de sempre, é claro.    

Outro caso muito marcante chegou ao nosso conhecimento há quase uma 

década. Trata-se de dois internautas que se conheceram no ICQ, tornaram-se 

amigos e confidentes, num relacionamento virtual que acabou evoluindo para uma 

paixão avassaladora, de parte a parte. A relação arrastou-se por mais de um ano, 
                                                           
175 Rede de relacionamento da Internet, por meio da qual é possível trocar mensagens em tempo real. 
176 Uma tese sobre cibercultura não poderia passar incólume ao uso de uma ou outra gíria do 
cibervocabulário. Deletar: alusão à tecla “delete”, que significa “apagar”, somada à partícula “AR”, 
para conjugar o verbo no infinitivo.    
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sem que jamais tivessem se visto um ao outro. J. L. nunca suspeitou do namorado 

virtual, porque era casada, mãe de família e tinha interesse em que o 

relacionamento com N. G., rapaz que morava em outro Estado, não interferisse em 

sua vida “real”. 

Com o passar do tempo, no entanto, essa situação foi se tornando mais e mais 

frustrante e insustentável para o casal de apaixonados. Como na letra da canção, 

essa “saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi” 177 acabou conduzindo o 

rapaz a um gesto que seria o seu erro fatal.  

Numa tentativa desesperada de ouvir a voz da mulher amada, o rapaz decidiu 

telefonar-lhe. A moça, apesar de muito nervosa com a ligação, não conseguia 

entender porque ele lhe falava em sussurros. Ante a estranheza da moça, o rapaz 

findou a perder-se em desculpas cada vez mais inconsistentes, que somadas ao 

falsete do timbre daquele fio de voz, lançaram no coração dela a terrível suspeita, 

que mais tarde se confirmaria, por uma confissão dolorosamente arrancada: a 

pessoa por quem havia se apaixonado e por quem vinha arriscando diariamente o 

seu casamento era, na verdade, uma mulher.     

 Muito embora relatos como esses nos pareçam muito significativos, o fato é 

que uma parcela relevante dos cientistas sociais se sente mais inclinada a pensar a 

Internet como um meio de dar passagem ao corpo. 178 Um locus privilegiado, capaz 

de ensejar múltiplas possibilidades quanto aos planos de escolha em 

relacionamentos que transbordam facilmente do mundo virtual para o físico.  

Pessoalmente, não estamos empenhadas em negar as ostensivas qualidades 

da Internet como pólo catalisador de encontros e socializações. Mas entendemos 

que a Internet também pode sofrer outros usos e destinações menos benfazejos, 

como no caso dos exemplos coligidos acima.  

A questão é que não estamos em busca de uma versão coerente e linear com 

que possamos descrever a realidade virtual. Queremos apenas estar abertos para 

                                                           
177 Cf. letra da canção “Índios”, da banda de rock brasileira Legião Urbana, com letra de Renato 
Russo. 
178 A expressão costumava ser utilizada pela antropóloga e socióloga Glória Diógenes, durante as 
aulas de “Tópicos Especiais de Antropologia” (Antropologia do Corpo) – em disciplina ministrada no 
2º semestre de 2003, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC.   
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apreendê-la em todas as suas contradições, uma vez, sendo a cibercultura fruto de 

uma sociedade complexa, é razoável que ela suscite pontos de vista contraditórios 

entre si, sem que isso, por si só, invalide plenamente qualquer deles.  

É por isso que preocupações como as de Paul Virilio, 179 sobre a possibilidade 

da comunicação virtual servir como um mecanismo de apagamento das realidades 

atuais e corpóreas, merecem ter o seu justo lugar numa discussão sobre 

cibercultura, ainda que, ao final, acabemos ponderando (como foi o nosso caso) que 

a ênfase demasiada em seus aspectos negativos faz com que o autor perca de vista 

facetas inegavelmente positivas do mesmo fenômeno.  

Contudo, o aspecto sombrio e, por vezes, dramático das concepções de Virilio 

não deve nos impedir de reconhecer o seu valor, até porque, em meio a tanta 

literatura incapaz de autocrítica, produzida pela cibercultura em seu próprio 

apanágio, é fundamental que haja vozes dissonantes.  

Assim, quando pomos em discussão concepções como as de Virilio, não é com 

o intuito de negar que uma parcela significativa das relações sociais cultivadas na 

Internet acaba extrapolando o plano meramente virtual. Assim como também não 

olvidamos que muitas relações, pré-existentes aos contatos na rede, alimentam-se e 

consolidam-se a partir de uma interação virtual. Nesses casos, a realidade virtual 

reverbera numa realidade atual, reafirmando-a. 180     

A despeito das inegáveis qualidades que fazem da Internet um dos mais 

relevantes pólos de socialização da vida pós-moderna, desejamos investigar a 

existência, em paralelo, de um movimento em sentido contrário. E é aqui que tem 

lugar a posição de Virilio, ao denunciar aspectos mais velados da cibercultura, ao 

invés de concentrar-se nas características socializadoras que a notabilizaram.  

                                                           
179 Vide VIRILIO, op. cit. 
180 Valemo-nos da compreensão de LEVY, Pierre, op. cit., segundo a qual, a dimensão virtual também 
integra a realidade, de modo que a oposição entre “real” e “virtual” – como quer o senso comum – 
não faz sentido. A vida virtual, reiteramos, também é “real”, sendo apta à produção de efeitos 
concretos na realidade.  Para evitar imprecisões terminológicas, o autor prefere utilizar a expressão 
“atual” para designar o tipo de realidade que se contrapõe à realidade estritamente virtual. 
Nomenclatura que adotaremos também, ao longo deste trabalho.   



 

 

118 

Trata-se da possibilidade de que a Internet possa – não como regra, mas sim 

como exceção – constituir (também) um mecanismo de apagamento dos corpos, 

produzindo intersubjetividades com a primazia da palavra escrita.    

Essa hipótese se deve ao fato de que há, em nossos dias, uma sensação 

difusa e generalizada de mal-estar em relação ao corpo humano. Esse mal-estar 

decorre, em parte, de uma incongruência entre o padrão estético hegemônico 

instituído pela cultura do narcisismo e o corpo real das pessoas de carne e osso. 

Assim, as expectativas impostas ao corpo pelos novos padrões de beleza são, 

desde logo, tão inatingíveis, que muitos internautas podem ser levados a procurar 

nas relações virtuais um refúgio contras as mais diversas situações de embaraço 

que podem advir de contatos corpóreos atuais.  

Nesse contexto, as trocas sociais realizadas no plano da escrita digital podem 

evitar, aos olhos de indivíduos acuados, uma série de frustrações decorrentes do 

abismo que se interpôs entre o corpo material (físico) dos atores sociais e o corpo 

ideal, tal como projetado pela sociedade contemporânea.      

De acordo com esse raciocínio, quanto mais distantes dos padrões estéticos 

vigentes, tanto mais pode haver, por parte de certos internautas, uma tendência ao 

uso da Internet como escapismo social. Desse modo, ao se sentirem alijados de um 

padrão estético desumano e excludente, esses sujeitos podem, pouco a pouco, 

priorizar as relações sociais erigidas exclusivamente com base na escrita digital, 

prescindindo cada vez mais das trocas sociais que exponham e desnudem seus 

corpos, sempre que estes lhes parecerem inadequados, em face dos novos padrões 

de magreza, beleza e juventude.     

Num primeiro momento, uma hipótese dessa natureza pode parecer um 

completo disparate. Contudo, os índices astronômicos de lucratividade que vêm 

sendo alcançados pela chamada indústria da beleza, aliados aos incontáveis 

esforços e investimentos de tempo, energia e dinheiro empregados pelas pessoas 

na corrida pela juventude e pela beleza eternas são, no mínimo, sugestivos de que 

há uma insatisfação crescente em relação ao próprio corpo que não deve ser 

desprezada.  
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Esse mal-estar, subproduto de uma economia psíquica de contornos 

narcisistas, pode ser um dos catalisadores do processo de intensificação das 

relações (meramente) virtuais. Para aqueles que se veem irremediavelmente 

inadequados, sentindo-se feios, velhos ou gordos para os padrões ditatoriais da 

indústria da moda, esconder-se atrás da tela do computador, e dar-se a conhecer 

unicamente por meio de uma escrita digital, pode no fim das contas representar um 

verdadeiro alívio: uma possibilidade de ser “visto por dentro”, ou de ser amado “pelo 

que se é”. 181 

Um fator que contribui ainda mais para agravar esse quadro de mal-estar é o 

bombardeio midiático de um argumento bastante condizente com os novos 

interesses de acumulação do grande capital, qual seja: a superação da ideia de 

beleza como um dom divino (vigente até a década de 50, aproximadamente), em 

prol da ideia de beleza como um bem que pode – e deve – ser conquistado. 182 

Exemplo interessante dessa mentalidade - que chega ser surpreendente, vinda 

de quem vem - é a crônica da escritora Clarice Lispector, publicada no início dos 

anos sessenta em sua coluna diária, do jornal carioca Diário da Noite, na qual 

assinava como ghost-writer da atriz Ilka Soares:  
Com todos os recursos que temos nos dias de hoje, a mulher não pode ser 
feia, e só será se o quiser, deliberadamente. Mesmo para a feiúra 

                                                           
181 O imaginário coletivo do mundo ocidental é largamente influenciado por filosofias essencialistas, 
que criam uma separação entre a verdadeira essência do homem (o que está dentro) e aquilo que 
não passa de mera aparência ilusória (mas está ao alcance dos olhos). As bases da nossa civilização 
foram construídas a partir da crença de que “o que somos”, de fato, se constitui pelo nosso interior. 
Essa concepção nos acompanha de Platão a Maquiavel, o qual já nos advertia desde o início da 
modernidade que: “Os homens em geral formam as suas opiniões guiando-se antes pela vista do que 
pelo tato; pois muitos sabem ver, mas poucos sentir. Cada qual vê o que parecemos ser; poucos 
sentem o que realmente somos.” Cf. MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Martin Claret, 
2000. Esta compreensão não escapará nem mesmo ao lendário personagem infantil de Saint-
Exupéry, ao ensinar a gerações e gerações de crianças e adultos que “O essencial é invisível aos 
olhos”. SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O pequeno príncipe. 48. ed. Rio de Janeiro: Agir, 2004. 
Assim, os binômios dentro/fora; verdade/mentira serão os grandes responsáveis pela construção de 
uma auto-imagem antagônica pelo sujeito da modernidade - herdeiro de Platão, Santo Agostinho, 
São Tomás de Aquino e Descartes.    
182 “Cada indivíduo é considerado responsável (e culpado) por sua juventude, beleza e saúde: só é 
feio quem quer e só envelhece quem não se cuida. Cada um deve buscar em si as imperfeições que 
podem (e devem!) ser corrigidas. O corpo torna-se, também, capital, cercado de enormes 
investimentos (de tempo, dinheiro, entre outros). O corpo ‘em forma’ se apresenta como um sucesso 
pessoal, ao qual qualquer homem ou mulher pode aspirar se realmente se dedicar a isso. ‘Não 
existem indivíduos gordos e feios, apenas indivíduos preguiçosos’, poderia ser o slogan deste 
mercado do corpo”. Cf. GOLDENBERG, Mirian, Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura do 
corpo carioca. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 9. Em sentido convergente: SANT’ANNA, Denise 
Bernuzzi de. Cuidados de si e embelezamento feminino: fragmentos para uma história do corpo no 
Brasil. In: SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de (org.). Políticas do corpo: elementos para uma história 
das práticas corporais. São Paulo: Estação Liberdade, 1995, p. 124 e ss. 
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irremediável - como se dizia antigamente - há recurso. A cirurgia plástica 
consegue corrigir a maior parte dos defeitos e os cosméticos apropriados 
são capazes de esconder cicatrizes no rosto e outras deformações. 183  

 

Essa mudança de paradigma retirou da beleza o seu caráter aleatório, pré-

determinado pelas forças misteriosas do acaso, que a deixavam fora do controle dos 

interessados. É que antes de tal reviravolta, aos “belos” cabia apenas agradecer ao 

destino por um dom gratuitamente recebido, e contentar-se com o caráter efêmero 

de sua dádiva. Por outro lado, aos “feios” cabia, grosso modo, apenas resignar-se. 

Ou podiam, quando muito, apelar para algumas estratégias dissimuladoras: aos 

ditos feios, a fim de que escondessem suas “imperfeições”; aos tidos como belos, a 

fim de que realçassem a sua beleza; e aos velhos, para que tentassem, na medida 

do possível, esconder o avanço da idade.   

Mas essas medidas pontuais exerciam uma coerção social muito mais tênue, 

pois já partiam da noção de que esses pequenos esforços não passavam, no fundo, 

de meros disfarces de uma verdade insofismável até então: a de que não se pode 

lutar contra “a natureza das coisas”. E costumávamos considerar como próprio da 

natureza do homem o envelhecimento e a morte.  

Contudo, quando essa noção começa a ser superada, tem início a difusão lenta 

e gradual da ideia de “construção” do próprio corpo. Ao invés de vermos a beleza e 

a juventude como uma condição arbitrária do destino, diante da qual nada podemos 

fazer, passamos pouco a pouco à percepção de que esses bens estão ao alcance 

de todos os que deles forem merecedores. Instauramos uma concepção 

meritocrática da beleza. Os belos já não são os sortudos de outrora, mas aqueles 

que têm a obstinação e a disciplina necessárias para esculpir seus corpos por meio 

de ginásticas, massagens, cremes e intervenções cirúrgicas. E, sobretudo, belos são 

os que, sendo bem-sucedidos financeiramente, podem arcar com os custos 

elevadíssimos que a batalha contra o tempo e a feiúra requer. 

Essa mudança de paradigma resulta na compreensão de que “só é feio, velho 

e gordo quem quer”. De acordo com essa mentalidade, somente as pessoas 

relapsas, de vontade fraca ou com problemas de baixa-estima, é que não 

conseguem adequar-se aos novos padrões estéticos. É que agora, estes padrões já 

                                                           
183 LISPECTOR, Clarice. Correio feminino. Rio de Janeiro: Rocco, 2006, p. 19. 
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não se limitam a um mero disfarce, como no passado: os novos padrões impõem 

uma transformação efetiva dos corpos. 

 É isso que a indústria da beleza exige, e é isso que ela promete: o 

disciplinamento e a readequação dos corpos. A promessa de beleza e juventude 

eterna é inculcada com tanta veemência pelas empresas e profissionais do setor, 

com seu arsenal de tratamentos cosméticos, estéticos, novas técnicas de 

intervenção cirúrgica (plásticas), produtos farmacêuticos voltados ao 

emagrecimento, novos aparelhos de ginástica e uma profusão de alimentos 

dietéticos, que o não-enquadramento aos novos padrões de beleza se tornou um 

pecado inescusável. Numa sociedade extremamente competitiva, pautada na lógica 

de acumulação do grande capital, em que vigora a ética dos vencedores, a feiúra, a 

gordura e a velhice já não são vistas como um processo natural de deterioração do 

corpo: tornam-se, pelo contrário, signos estigmatizantes que recaem sobre os 

sujeitos, sempre que se insurgem contra os novos ditames.  

Por essas razões, o enquadramento ao padrão corporal hegemônico torna-se, 

ele próprio, um signo de distinção social, uma vez que o elevado custo dos 

investimentos financeiros envolvidos neste projeto fáustico de construção da beleza 

e de perpetuação indefinida da juventude exclui a grande maioria de pessoas cujo 

poder aquisitivo não faz frente a essa empreitada. 184 

A exacerbada estetização do mundo na pós-modernidade e o disciplinamento 

dos corpos pela imposição de rígidos padrões de beleza parecem vir contribuindo 

para reforçar uma cultura do narcisismo, 185 que vem se disseminando de modo 

mais profícuo entre as nações ocidentais, cuja ambiência capitalista é propícia a 

esse tipo de aclimatação.Vale ressaltarmos, nesse tocante, o papel da globalização 

neoliberal 186 enquanto válvula propulsora de uma lógica expansionista que é 

                                                           
184 Cf. observação mui percuciente de AMORIM, Rosendo Freitas de. O império da magreza: o 
imaginário do corpo feminino na pós-modernidade. 2001. 332 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2001, p. 30 e ss. 
185 Sobre o horror ao envelhecimento de que se nutre a personalidade narcísica assinala Lasch: “Em 
todas as suas relações pessoais, o ‘manipulador’ depende da admiração ou do temor que inspira em 
outras pessoas, para certificar-se de suas credenciais como um ‘vencedor’. À medida que envelhece, 
acha cada vez mais difícil exigir o tipo de atenção na qual ele floresce. [...] A meia-idade atinge-o com 
a força de um desastre: ‘Uma vez perdidos sua juventude, vigor e mesmo a emoção de vencer, torna-
se deprimido e sem objetivo, questionando a finalidade de sua vida.’”  Cf. LASCH, op. cit., p. 71.   
186 “O que denominamos – com um diminutivo eufemístico – “globalização”, não é apenas uma 
integração econômica do mundo que transcorre, por assim dizer, de modo meramente técnico; não é 
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própria do sistema capitalista. Para não cair em estagnação, o capital precisa estar 

continuamente se expandindo, o que gera a necessidade de: a) criação de novas 

vias de escoamento dessas riquezas; b) inculcação de novas e crescentes 

necessidades, capitalizadas por um alto índice de insatisfação, capaz de mobilizar 

grandes investimentos financeiros voltados à redução da sensação difusa de mal-

estar consigo e com seu corpo. 187    

Sob este viés, nada mais conveniente do que a abertura de novos mercados, 

criando-se novos segmentos mercadológicos, como é o caso da indústria da beleza 

e seu arsenal de produtos e serviços, expandindo os filões do setor secundário e 

terciário em patamares insuspeitáveis. 

Por outro lado, há uma incongruência que não pode passar despercebida: 

como e por que os standards mais caros ao discurso pós-moderno, vazados no culto 

à individualidade, à pluralidade e à diversidade, não têm sido capazes de constituir 

verdadeiros processos de individuação? Como e por que as subjetividades 

constituídas sob a égide da cultura do narcisismo têm sido, na verdade, tributárias 

de um novo paradigma unidimensional e totalizador, cujo maior signo parece ser a 

emergência de um padrão corporal hegemônico? 

Há um nonsense entre o discurso da pós-modernidade, notabilizado por uma 

estética do ecletismo, do efêmero, do fragmentário, em que sobressai a 

                                                                                                                                                                                     
apenas uma divisão complexa do trabalho em escala mundial, uma reestruturação vertigionosa dos 
sistemas de gestão e das economias nacionais e o aumento da dependência econômica recíproca. 
[...] No seu cerne, a mundialização é uma monetarização mundial. Globalizam-se as leis do capital: 
maximização do lucro para poucos por meio da política de ofertas, flexibilização do assalariados por 
meio da redução dos sistemas de previdência social e das privatizações, impostos reduzidos, isenção 
de impostos para a a escolha de “localizações” de investimentos, liberação das taxas de câmbio e 
das transferências financeiras - em resumo, desmonte do sistemas de Bretton Woods. Segundo este, 
foram trocadas divisas para financiar o comércio e os investimentos reais - ou seja, num campo que 
sempre fora o da política e o da responsabilidade democrática dos países individuais. A 
desregulamentação global, marca registrada do turbocapitalismo, desferiu um golpe mortal também 
no sistema de 1944, com o resultado de que, na virada de 1999 para 2000, 98% do volume de 
capitais diariamente flutuantes no montante total de 1,5 trilhões de dólares já era de natureza 
especulativa (em 1971, esse volume fora apenas de 10%; no modelo econômico mais antigo, 90% se 
referiam a capitais de investimentos reais).  Cf. MÜLLER, Friedrich. A limitação das possibilidades de 
atuação do Estado-Nação face à crescente globalização e o papel da sociedade civil em possíveis 
estratégias de resistência. In: BEDÊ, Fayga Silveira; BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson 
Marques de. (Coords.). Constituição e democracia: estudos em homenagem ao professor J. J. Gomes 
Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 210. 
187 Para aprofundar essa discussão, vale a pena conferir HELLER, Agnes, op. cit., especialmente os 
capítulos: “Da satisfação numa sociedade insatisfeita”, I e II.  
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desconstrução das formas, 188 de um lado; e, de outro, a rigidez dos padrões 

estéticos que têm dominado hegemonicamente a concepção de beleza corporal 

dessa mesma sociedade dita pós-moderna. 189 

Refletindo sobra a questão, SEVERIANO conclui que a pós-modernidade está 

reproduzindo, na verdade, uma espécie de pseudo-individuação, entendida como 

um  

processo que implicaria uma suposta diferenciação do indivíduo tendo por 
base a ‘eleição’, pretensamente ‘livre’, de estilos de consumo, já 
previamente estandardizados e articulados pela lógica do mercado, o qual 
se serve, fundamentalmente, da lógica do desejo para promover uma 
identificação idealizada com seus objetos. A promessa implícita, mas nunca 
realizada, é a de conferir ‘individualidade’ e ‘diferenciação’ social aos seus 
consumidores/receptores. 190  

Mas o fato inconteste é que o corpo que “está na moda” é jovem, magro e 

malhado – construído por uma série de intervenções e disciplinamentos que o 

tornam acessível apenas para uma minoria de pessoas. Para Jean Baudrillard, 191 o 

império da moda pode ser explicado em dois níveis de análise mais gerais: (i) pela 

concorrência de classes, no âmbito da produção; (ii) e pelas lutas simbólicas e 

estratégias de distinção social, no âmbito do consumo.  

Para Gilles Lipovetsky, no entanto, teses de viés marxista, como a de 

Baudrillard, não dão conta de explicar o fenômeno da moda, pois, a seu ver, a 

escalada da diversificação e da superescolha propiciada pela moda consumada, tem 

esteio, na verdade, nos valores culturais do conforto, da qualidade estética, da 

escolha individual e do apelo ao novo. 192 Para Lipovetsky, cujas teses constituem 

um verdadeiro louvor das virtudes liberais, a “moda consumada” representa a 

afirmação da personalidade, da autonomia da vontade privada e do individualismo 

democrático, pois ao erigir o culto ao novo, a moda enterra os tradicionalismos e 

                                                           
188 Para uma verticalização destes estudos, vide, por exemplo, BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da 
pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
189 Para maiores aprofundamentos, vide: SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira. As subjetividades 
contemporâneas sob o signo do consumo: os ideais narcísicos na publicidade da TV – produção e 
consumo. 1999. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
1999. 
190 Idem, ibidem, p.17. 
191 Cf. BAUDRILLARD, Jean. Sociedade do Consumo. Lisboa: Edições 70, 1975. 
192 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São 
Paulo: Companhia das letras, 1991, p. 180. 
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convenções do passado e confere ao indivíduo o senhorio de si mesmo; cabendo a 

ele, e a mais ninguém, a escolha soberana do que irá, ou não, consumir.  

No entanto, para nós, que falamos do Terceiro Mundo, é preciso um pouco 

mais de cautela ao rimar moda, capitalismo e liberdade.  Afinal, de que serve a um 

indivíduo ser “livre” para consumir, se a moda não é acessível para todos? Por outro 

lado, assim como não havia liberdade nas vestimentas (invariavelmente 

padronizadas) dos chineses do regime comunista, também não pode haver 

verdadeira liberdade entre ocidentais que têm que ser magros, jovens e malhados, 

desafiando o tempo, a gravidade ou qualquer outra lei da natureza que ouse 

confrontar o “padrão de liberdade” imposto pela cultura ocidental capitalista. Ficamos 

tão estarrecidos com as mulheres africanas que têm os seus clitóris dilacerados, que 

esquecemos de nos compungir pelas miríades de mulheres que morrem em mesas 

de operação, tentando atender aos padrões da moda ocidental. A esse respeito, 

afirma Goldenberg: 
 

 

Quanto mais se impõe o ideal de autonomia individual, mais aumenta a 
exigência de conformidade aos modelos sociais do corpo. Se é bem 
verdade que o corpo se emancipou de muitas de suas antigas prisões 
sexuais, procriadoras ou indumentárias, atualmente encontra-se submetido 
a coerções estéticas mais imperativas e geradoras de ansiedade do que 
antigamente. 193 

Essas digressões são a base de uma reflexão sobre as possíveis relações 

entre a generalização de um mal-estar em relação ao corpo, tributário da cultura do 

narcisismo, e a generalização de sociabilidades virtuais, em que os sujeitos podem 

esconder corpos “indesejáveis” por trás da tela do computador, conectando-se às 

outras pessoas por meio de uma escrita digital, na qual sobressaem apenas as suas 

qualidades intelectivas.  

O que nos leva a questionar: até que ponto o mal-estar com o próprio corpo é 

uma variável relevante para impulsionar e intensificar a prática de uma escrita de si, 

de modo a ensejar sociabilidades virtuais e evitar o constrangimento dos contatos 

atuais e corpóreos?    

                                                           
193 Cf. GOLDENBERG, Mirian, op. cit., p. 9 
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De acordo com os dados de nossa pesquisa, apenas 7,8% (12 pessoas) dos 

respondentes admitiram já ter preferido se socializar pela Internet, em vez de uma 

interação presencial, em razão de dificuldades e/ou inseguranças quanto à 

adequação de sua aparência física.  

Suspeitamos que o fato de os questionários terem sido entregues com a 

assinatura aposta no mesmo documento que continha as respostas pode ter 

contaminado a fidedignidade de tais informações, fazendo com que uma parte dos 

respondentes tenha, eventualmente, negado essa ocorrência por puro 

constrangimento. 

Ao questionarmos, logo em seguida, se o respondente conhecia terceiros que 

preferem se socializar pela Internet por não gostarem de sua aparência, o percentual 

de ocorrências subiu para impressionantes 50,3% (77 pessoas) da amostra.  

Por outro lado, a timidez foi apontada por 30,7% (47 pessoas) dos 

respondentes como fator que enseja dificuldades na socialização presencial, 

podendo levá-los a preferir a Internet ao contato físico. 

Ao questionarmos se o respondente conhecia outras pessoas que preferem se 

socializar pela Internet por serem tímidas, o percentual de ocorrências atingiu o 

patamar de 76,5% (117 pessoas) da amostra.  

Finalmente, 30,1% (46 pessoas) declararam que apesar de não conhecerem 

pessoas que preferem se socializar pela Internet em razão de dificuldades de 

socialização presencial, ao menos já ouviram falar de casos assim e somente 8,5% 

(13 pessoas) dos respondentes nunca ouviram falar de problemas do gênero.  

Nesse sentido, as ponderações da escritora n. 04, escritora de blogs e de mídia 

impressa, foram fundamentais para que pudéssemos formar uma visão mais 

compreensiva acerca da influência da Internet nas práticas de socialização entre as 

pessoas, especialmente as mais tímidas:  

O que eu sou [tenho] de exposta no texto eu sou [tenho] de recolhida na 
vida, eu detesto sair, eu detesto encontrar as pessoas ao vivo, eu acho 
muito exaustivo. No meu caso, como eu tendo mais a ser tímida, eu não 
gosto muito de sair, e tal, eu acho que a Internet só acrescenta, porque se 
eu não tivesse Internet, eu simplesmente não ia interagir com ninguém, tá 
entendendo? [...] Eu simplesmente não ia encontrar ninguém e acabou-se. 
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Eu sou assim desde menina, minha mãe brigava comigo, pra me botar pra 
fora de casa, pra me fazer encontrar com algum amigo, pra mim foi sempre 
uma luta isso. Agora, na Internet não é. Na Internet eu tô confortável, eu tô 
na minha casa, eu tô vestindo uma roupa que eu tô à vontade, sabe? Eu 
não tenho que me desviar da minha zona de conforto. Então, só acrescenta. 
Por exemplo, eu tenho muitos amigos que são necessários pra minha 
profissão, escritores, jornalistas, vários, que são realmente amigos meus, 
que eu vi uma ou duas vezes na vida e vim a ver muito depois de ter tido 
contato, tá entendendo? [...] E essas pessoas também se consideram 
minhas amigas. E se não fosse a Internet, eu jamais teria relacionamento 
com essas pessoas. [...] Eu acho que a Internet é a salvação dos 
tímidos, tá entendendo? Não tem timidez na Internet. Então pra mim, a 
Internet não diminui [os contatos presenciais] e eu não teria mais 
contato ao vivo se a Internet não existisse. Não teria. [...] Eu acho que a 
tecnologia é pra aproximar as pessoas. [...] E a gente precisa se 
beneficiar disso, porque eu acho que isso mudou a vida das pessoas 
radicalmente. 194  (negrito nosso) 

 

 

Logo, para essa escritora, assumidamente tímida, a Internet não é vista de 

forma pejorativa, como uma “muleta”, mecanismo de refração ou anteparo contra o 

outro: na verdade, a Internet constituiria uma espécie de “arma”, uma estratégia de 

socialização, um instrumento sem o qual a vida dos tímidos se tornaria ainda mais 

difícil. 

 

De acordo com a sua concepção, não é a Internet que potencializa um 

processo de substituição dos contatos presenciais pelos contatos virtuais, Não é o 

ambiente virtual que gera uma acomodação por parte dos tímidos, hipertrofiando a 

sua dificuldade de socialização. Para a escritora, a Internet é apenas o reflexo de um 

mal-estar que já existe previamente. Ou seja, a pessoa já é tímida de per si, e se 

não fosse a Internet, nem dos contatos virtuais ela disporia, nem haveria, tampouco, 

a possibilidade de transformá-los em relações presenciais.  

 

4.4 Sujeitos digitais como navegadores incorpóreos: fundamentos filosóficos para o 

“neocartesianismo high-tech” 195 

 
Não é possível investigar a possibilidade de ocultamento dos corpos na 

sociedade digital sem fazer um necessário recuo aos postulados filosóficos sobre os 

quais tem assento toda a história da civilização ocidental.  De fato, o modo como o 

                                                           
194 Em entrevista interestadual, realizada pelo Skype, em janeiro de 2010.  
195 A expressão foi cunhada por Peter Pál Pelbart como veremos a seguir. 
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processo civilizatório atuou sobre os corpos no ocidente é profundamente marcado 

pelas ideias de Platão, na Grécia Antiga, e, mais recentemente, de Descartes, no 

início da modernidade.   

O processo de subjetivação do sujeito pós-moderno se constitui a partir de 

dicotomias de tal modo antagônicas (mente/corpo; razão/sentimento; corpo/espírito) 

que a sensação é de permanente dilaceramento do “eu”. O homem dividido de 

Platão ganha novos contornos com o cristianismo durante o Medievo. Essa cisão se 

intensifica a partir do racionalismo cartesiano na Modernidade, e seus influxos 

tendem a se aprofundar na chamada era pós-biológica; 196 razões pelas quais, ao 

investigarmos o sujeito digital da sociedade tecnomidiática, convém retomarmos 

alguns conceitos que, embora já amplamente assentados entre nós, constituem 

importantes premissas teóricas para efeito deste trabalho. 

Assim, em apertada síntese, retorna-se à epistemologia platônica, que está 

amplamente enredada no célebre mito da caverna. 197 Por meio da famosa alegoria, 

Platão lança mão de uma visão dicotômica de mundo, que está, a seu ver, 

polarizado entre um mundo inteligível (ou das essências) e um mundo sensível (ou 

das aparências). O filósofo reconhece como verdadeiro apenas o mundo inteligível 

(exterior à caverna) - onde habitam as ideias puras, eternas e imutáveis, reservando 

ao mundo sensível (interior da caverna) um desprezo indisfarçável. De acordo com 

Platão, o mundo da matéria, sensorial, isto é, acessado pela percepção através dos 

sentidos, não passa de uma pálida sombra, de uma cópia imperfeita do mundo das 

ideias. Em última análise, mera aparência ilusória a encobrir a essência; o princípio 

primordial, este sim, pertencente ao plano da pura Ideia. 

Como decorrência lógica de uma filosofia idealista, chegamos a uma estética 

em que “a beleza de um ser material qualquer depende da maior ou menor 

comunicação que tal ser possua com a Beleza Absoluta, que subsiste, pura, 

imutável e eterna, no mundo supra-sensível das Ideias.” 198 

                                                           
196 Os termos “pós-biológico” ou “pós-humano”, usados genericamente para referir as interfaces do 
corpo e da mente com as suas virtualizações, devem ser originalmente reportados a Hans Moravec, 
em 1988, quando em seu livro “ Mind Children”, ousou falar de “um mundo pós-biológico de liberação 
do pensamento da escravidão de um corpo mortal”. Cf. SANTAELLA, Lucia. Cultura e artes do pós-
humano: da cultura das mídias à cibercultura. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2008, p. 191. 
197 PLATÃO. A República. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 225 e ss. 
198 Cf. SUASSUNA, Ariano. Iniciação à estética. Rio de Janeiro: José Olympio, 2004, p. 43. 
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Com efeito, o mundo material é tido por Platão como um mundo “em ruína”, em 

contraposição ao mundo autêntico, assim chamado, o mundo “em forma”.  Enquanto 

o primeiro está sujeito à morte, à decadência e à feiúra, este último é constituído da 

Verdade, do Bem e da Beleza, em seu substrato essencial. Contudo, tais mundos 

permanecem ligados pelo fato de que cada ser do nosso mundo em ruína encontra 

no mundo das ideias um arquétipo ideal e perfeito que lhe corresponde.  

Como Platão vê o mundo material como um mundo inferior, imperfeito, e sujeito 

à decadência, nada mais lógico do que a sua concepção de que o corpo é o túmulo 

da alma. 199  O corpo humano, na sua condição de matéria, é visto pelo filósofo como 

um entrave, uma ocasião de queda, engano, ilusão para a alma; esta sim, valiosa, 

porque imortal. Assim, de acordo com Platão, a garantia de uma boa destinação 

para a alma humana num plano supra-terreno depende diretamente do quanto o 

homem em questão pôde desprender-se dos enganos provocados pelo mundo 

sensível, onde tudo não passa de “ilusão passageira que a brisa primeira levou”. 200 

Com Platão, estão lançados alguns dos principais fundamentos do pensamento 

cristão, que também preconiza a imortalidade da alma, considerada superior ao 

corpo perecível. Assim, o homem cristão, tributário do pensamento platônico, deve 

ser capaz de transcender o mundo corpóreo, mediante o desapego dos apelos da 

carne.  

Logo, durante todo o medievo, o corpo é visto com reserva e embaraço, por 

induzir as almas em perdição. Ao afastá-las da prática da virtude, o corpo se torna 

responsável pela perda da verdadeira felicidade, de teor mais transcendente. 201 

Com o início da modernidade, a desconfiança em relação ao corpo se torna ainda 

mais aguda. E no racionalismo cartesiano até mesmo a sua existência real é posta 

em questão.  

Quantas vezes aconteceu-me sonhar, à noite, que estava neste lugar, que 
estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse todo nu em 

                                                           
199 PLATÃO. Fédon ou da alma. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 
200 Aludimos ao trecho da belíssima canção “Roda Viva”, composta por Chico Buarque para a peça 
homônima em 1967. 
201 Observemos que desde Platão já se pensava que, para alcançar a felicidade, o homem deve 
apoiar sua vontade na razão, e não nos sentidos corporais; pois é a razão que o conduzirá à prática 
da virtude – único caminho, segundo o platonismo, e mais tarde, segundo o próprio cristianismo, de 
se alcançar a verdadeira felicidade. Cf. PLATÃO, 1987, op. cit. 
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minha cama [...] E, detendo-me nesse pensamento, vejo tão 
manifestamente que não há indícios concludentes nem marcas bastante 
certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que fico 
muito espantado, e meu espanto é tal que é quase capaz de persuadir-me 
de que eu durmo. 202  
 

Em Descartes, a antiga dicotomia platônica entre corpo e alma é retomada sob 

nova perspectiva. Ao adotar a dúvida como método, o filósofo põe em xeque a 

existência de tudo que o rodeia. Nem mesmo a sua existência corpórea escapa ao 

alcance da dúvida metodológica. No racionalismo cartesiano, o que restitui a 

dignidade do corpo como um dado real é o pensamento.  

 

 

Não admito agora nada que não seja necessariamente verdadeiro: não sou 
[...] senão uma coisa que pensa [...]. Não sou esse conjunto de membros a 
que chamam “corpo humano”; não sou um ar leve e penetrante, espalhado 
em todos esses membros; não sou um vento, um sopro, um vapor, nem 
nada de tudo o que posso fingir e imaginar [...]. 203 

Descartes utiliza a dúvida como método para afastar a tendência do senso 

comum de tomar por verdadeiro tudo aquilo que parece óbvio. Por meio da dúvida 

metodológica, ele procurar afastar as “evidências” a que somos levados pelos 

sentidos enganadores do corpo. E prossegue duvidando de sua própria existência 

até que – heureca! – a sua capacidade de pensamento lhe restitui a certeza de sua 

existência. É o célebre cogito de Descartes, que faz cessar essa cadeia de dúvidas 

intermináveis: 

[...] de todas as opiniões que outrora recebera em minha crença como 
verdadeiras, não há uma da qual eu não possa agora duvidar [...], de sorte 
que é necessário que eu detenha e suspenda doravante meu juízo sobre 
esses pensamentos e que não lhes dê mais crédito do que daria a essas 
coisas que me parecessem evidentemente falsas, se desejo encontrar 
alguma coisa constante e segura nas ciências. 204 
[...] 
Mas logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar que 
tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse 
alguma coisa. E notando que esta verdade: eu penso, logo existo, era tão 
firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos 
não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, 
como o primeiro princípio da Filosofia que procurava. 205 (Negrito nosso, 
itálico no original). 

 

                                                           
202 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 33. 
203 Idem, ibidem, p. 46. 
204 Idem, ibidem, p. 36-7 
205 DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 46.  
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 A “metafísica do sujeito” alicerçada por Descartes no século XVII vem 

corroborar a herança platônica de supervalorização da razão, em detrimento da 

dimensão corpórea do homem. A filosofia cartesiana do sujeito fundamenta-se na 

dualidade entre uma substância pensante (res cogitans) e uma substância corpórea 

(res extensa). Mas como a existência material do sujeito só é comprovável pela 

ordem do pensamento, a dicotomia platônica - revisitada em Descartes - se 

aprofunda ainda mais: 

Descartes fincou o território do sujeito na interioridade e definiu aquele 
como a condição da individualidade dentro-de-si. Enunciou, dessa maneira, 
a fórmula inaugural do pensamento individualista, em que a privacidade e a 
interioridade do sujeito se oporiam ao espaço público e ao corpo como 
exterioridades.  
Nessa perspectiva, o sujeito se identifica com a ordem do pensamento, sua 
substância específica. Como res cogitans o sujeito se realiza pela razão e 
pelo entendimento, eixos constitutivos do território do dentro-de-si. Quando 
enunciou o célebre filosofema “penso, logo existo”, Descartes cunhou uma 
fórmula irretocável da certeza da existência do sujeito na ordem do 
pensamento. Tudo aquilo que não fosse capturado pelo registro do 
pensamento implicaria a perda de substância pelo sujeito. 
[...] 
Assim, o corpo estaria na exterioridade do sujeito, já que seria o oposto do 
registro do pensamento, da mesma forma que as coisas e os objetos do 
mundo, que comporiam o espaço exterior. 206 

 

Assim, em Descartes, o sujeito se inscreve na ordem do real através do 

pensamento racional; de tal sorte que a sua dimensão corpórea permanece tão 

alijada do processo de subjetivação, quanto na gnoseologia platônica. Em 

comentário a esse processo de alienação do corpo cartesiano, Carlos Antônio Leite 

Brandão assevera que, para Descartes, o corpo  

“[...] é uma máquina sem alma, incapaz de servir, nem mesmo como 
metáfora, para a compreensão de nossa constituição; o ser humano é um 
ser inorgânico, desprovido de corpo, de mundo, de história; e a natureza, 
algo com que nos relacionamos não por simpatia, mas pela vontade de 
dominá-la.” 207 

Com o advento da pós-modernidade, 208 novos processos de alienação 209 do 

corpo humano estão em curso. Em meio a sociedades hipercomplexificadas, 

                                                           
206 Cf. BIRMAN, Joel. Mal-estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas de subjetivação. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 162-3. 
207 Cf. BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. O Corpo do Renascimento. In: NOVAES, Adauto (org.). O 
homem máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 279.  
208 Trataremos no 4º capítulo do conceito em apreço. 
209 Etimologicamente, a palavra “alienação” vem do latim alienare, que significa separar-se de algo 
que é seu por direito, ou que lhe diz respeito, tornando-o alheio, de outrem (alius). 
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digitalizadas e tecnomidiáticas, emerge uma nova conformação do corpo cartesiano: 

o corpo pós-orgânico. Trata-se da velha cisão platônica corpo-alma revisitada – ou, 

como prefere Peter Pál Pelbart, 210 uma espécie de “neocartesianismo high tech” – 

só que, desta feita, levada às últimas conseqüências. Muito embora sejam variações 

sobre o mesmo tema, o problema inspira cuidados, pois na era pós-biológica, 211 os 

desdobramentos éticos podem assumir contornos insuspeitáveis. 212 É que o 

imaginário coletivo na era da cibercultura está povoado por um projeto fáustico que 

enxerga na tecnociência a possibilidade de transcendência da condição humana, 

livrando o homem da “prisão de carne e sangue” que o encerra, a fim de garantir-lhe 

a imortalidade tão ansiada: 

Talvez o quadro contemporâneo torne tudo isso muitíssimo mais complexo, 
tendo em vista as novas decomposições do corpo material. Num contexto 
de digitalização universal, em que uma nova metáfora bioinformática tomou 
de assalto o nosso corpo, o velho corpo humano, tão primitivo em sua 
organicidade, já parece obsoleto. Diante da nova matriz tecnocientífica, 
onde o ideário virtual vê na materialidade do corpo uma viscosidade 
incômoda, um entrave à libertação imaterial, somos todos um pouco 
handicapés. Nesta perspectiva gnóstico-informática, ansiamos pela perda 
do suporte carnal, aspiramos pela imaterialidade fluida e desencarnada. 213 

Não é à toa que a era digital planeja aposentar o nosso velho corpo biológico. 

A precariedade de sua carne perecível, fadada a toda sorte de contingências 

desagradáveis, tais como doenças, envelhecimento e morte, parece contrastar com 

o caráter biônico dos corpos digitalizados, virtualizados e imaterializados que, livres 

das coerções próprias da organicidade material, exercitam infinitas possibilidades no 

ciberespaço. De fato, o sujeito plugado liga-se a uma rede de informações que 

desconhece fronteiras. Sendo um sujeito virtual, torna-se a personificação do puro 

cogito. Dotado de uma identidade volatilizada, ele se sente à vontade para assumir 

múltiplas identidades, de características inteiramente distintas das suas, tais como 

                                                           
210 PELBART, Peter Pál. O Corpo do Informe. GREINER, Christine; AMORIM, Claudia. In: Leituras do 
Corpo. São Paulo: Annablume, 2003, p. 74. 
211 “Para Hayles (1996a: 12), o pós-humano representa a construção do corpo como parte do circuito 
integrado de informação e matéria que inclui componentes humanos e não-humanos, tanto chips de 
silício quanto tecidos orgânicos, bits de informação e bits de carne e osso. Nesse sentido, o pós-
humano também deve ser traduzido por transhumano, mais que humano.” Cf. SANTAELLA, 2008, op. 
cit., p. 192.  
212 Para mais, vide: RÜDIGER, Francisco. Cibercultura e pós-humanismo: exercícios de arqueologia e 
criticismo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 141 e ss.; SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: 
corpo, subjetividade e tecnologias digitais. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002; SANTAELLA, 
Lucia. Pós-humano: um conceito pólissêmico. In: TRIVINHO, Eugênio. (Org.). Flagelos e horizontes 
do mundo em rede: política, estética e pensamento à sombra do pós-humano. Porto Alegre: Sulina, 
2009, p. 101 e ss. 
213 Idem, ibidem, p.73-74. 
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sexo, cor, raça, idade, aparência, etc. Livre das coerções físicas, o sujeito cinge-se, 

estritamente, às informações por ele prestadas: ele é o que pensa que é, o que diz 

ser, pois a conexão é a chave de acesso para um “mundo descorporificado, sem 

identidade, pura superfície.” 214  

“Nosso destino é nos tornarmos o que pensamos, vermos nossos pensamentos 

se tornarem corpos e nossos corpos, pensamentos”. O ciberespaço é a “celebração 

do espírito [...]. É um reino em que a mente é liberada dos limites corporais, 

ambiente favorável a toda a potência do pensamento.” 215  

Assim, ao mesmo tempo em que cresce o fascínio por esse corpo virtual, que 

desconhece fronteiras e limites de qualquer natureza, cresce em igual proporção o 

desprezo pelo velho corpo humano, com a infâmia própria de suas injunções 

orgânicas: gases fétidos, excrescências, líquidos purulentos e outras produções tão 

desconcertantes a que estamos sujeitos.   

É tempo de nos perguntarmos se um bípede, com um corpo que respira e 
palpita, com uma visão binocular e um cérebro de 1400 cm é ainda uma 
forma biológica adequada. A espécie humana criou um ambiente técnico e 
informativo que ele não é mais capaz de acompanhar. Por um lado, é 
esmagado pela velocidade, pela precisão e pelo poder da tecnologia; por 
outro, é submergido pela quantidade e pela complexidade das informações 
cumuladas. 216 

Conforme noticia Le Breton, centros de pesquisa mais avançados em robótica 

e inteligência artificial, como o de Massachusetts Institute of Technology (MIT), por 

exemplo, vêm decretando a obsolescência do corpo humano como um fato 

consumado. Tomando Descartes ao pé da letra, dissociam corpo e espírito de 

maneira tão radical, a ponto de considerarem o primeiro apenas como a máquina 

indiferente que contém o segundo. “Assim como dados informatizados podem ser 

facilmente transferidos de um computador a outro, logo chegaremos, com a mesma 

facilidade, a transferir o espírito humano para a máquina.” 217 Imbuídos do desejo de 

prolongar ao infinito a existência humana, esses pesquisadores vêm implementando 

esforços concentrados com vistas à substituição do corpo orgânico pelo seu 

equivalente robótico (!).  

                                                           
214 Cf. LE BRETON, David. Adeus ao Corpo. In: NOVAES, Adauto (Org.). O homem máquina: a 
ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.131. 
215 MCkENNA  apud LE BRETON, David, op. cit., p.130. 
216 De acordo com o artista plástico Stelarc, citado por LE BRETON, op. cit., p. 125-6. 
217 LE BRETON, ibid., p.127. 
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Desse modo, a pós-humanidade pretende dissociar, de uma vez por todas, o 

sujeito pensante de sua carne perecível. A configuração dessa hipótese de 

imaterialização do corpo humano e a conseqüente liberação de sua condição de 

finitude representariam a dicotomia corpo/alma, de natureza platônica/cartesiana em 

sua mais perturbadora conformação. Com o neoplatonismo high tech, portanto, a 

humanidade atinge o limite ético do imponderável, pois a era digital nos remete a 

uma era pós-biológica, nos obrigando a lidar com uma espécie de pós-humanidade. 

Os desdobramentos éticos que tais encaminhamentos podem nos trazer mal podem 

ser entrevistos em toda a sua extensão e complexidade. E, muito embora não digam 

respeito ao objetivo central do presente trabalho, cujo eixo principal consiste mais 

especificamente na escrita de si por esses sujeitos digitais, julgamos que o tema 

merecia ser referido, seja pela gravidade potencial que ele encerra, seja porque, 

ainda que de forma oblíqua, nos ajuda a compor o complexo cenário do ambiente 

digital. De toda forma, as discussões a que o tema dá ensejo suscitariam uma tese à 

parte, o que, por óbvio, refoge aos estreitos limites do nosso trabalho. 

 
4.5 O público e o privado na era digital: novos deslizamentos 

 

A era digital é, acima de tudo, a era da velocidade. 218Enquanto tomamos o 

café da manhã, estamos no trânsito, tomamos banho ou nos alimentamos e até 

enquanto dormimos, somos acionados por uma série de pessoas, que se utilizam 

dos mais modernos meios de comunicação para nos fazerem as mais variadas 

demandas. A todo momento, tem alguém que nos aciona pelo celular. Deixar o 

aparelho desligado chega a ser um acinte para aqueles que, irritados por não nos 

encontrarem ao alcance da mão, não hesitam em deixar registrada a sua indignação 

e perplexidade em mensagens escritas ou gravadas. “Para que você tem celular, se 

não é para deixar ligado?” – é a pergunta mais recorrente. Há também os outros, 

mais comedidos, que não nos encontrando, limitam-se a nos enviar mensagens 

                                                           
218 “A velocidade é simultaneamente uma ameaça, na medida em que é capitalizada, tirana e, ao 
mesmo tempo, ela é a própria vida. [...] O poder é inseparável da riqueza e a riqueza é inseparável da 
velocidade. Quem diz poder diz, antes de mais, poder dromocrático -  dromos vem do grego e quer 
dizer <<corrida>> - e toda a sociedade é uma <<sociedade de corrida>>. [...] o poder é sempre o 
poder de controlar um território por mensageiros, por meios de transporte e de transmissão. 
Independentemente da economia da riqueza, uma abordagem do político não pode ser feita sem uma 
abordagem da economia da velocidade. O papel desempenhado pela velocidade é diferente segundo 
a sociedade considerada. [...] A velocidade é o próprio poder. [...] todo o poder é simultaneamente 
retenção, freio, sabedoria e aceleração. Cf. VIRILO, 2000, op. cit., p.14-16.    
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solicitando o nosso retorno o mais breve possível.  E haja a chegarem mensagens. 

Via torpedo, enviado pela Internet ou de outros celulares. Via programas de bate-

papo, como o Messenger. Via scrap, 219 em comunidades virtuais, como o Facebook. 

E, principalmente, via email.  

No momento exato em que escrevemos essa tese, ou no momento em que 

você a está lendo, várias solicitações profissionais, estudantis, sociais ou afetivas, 

oriundas de pessoas de qualquer parte do planeta, devem estar chegando para nós. 

De modo que, a cada minuto que empregamos para concluir essa atividade 

presencial de escrita ou leitura, ficamos mais encurralados pelo tempo em que 

deixamos de atender a essas solicitações de caráter midiático. E não deixa de ser 

angustiante perceber que – tal qual o exasperado coelho de “Alice no País das 

Maravilhas” 220 – por mais que corramos, estaremos sempre atrasados face à 

velocidade em que o mundo passou a girar.   

E por que isso ocorre? A principal razão da aceleração do tempo parece ser de 

fato a supressão do espaço. Ou seja, a partir do momento em que uma parte 

substancial das comunicações passou a ocorrer pelo telefone móvel ou pela 

Internet, operou-se uma supressão de todo o tempo que era necessário, 

anteriormente, para percorrer a distância territorial entre emissores e receptores, no 

sentido de fazer chegar toda sorte de demandas aos seus respectivos destinatários.    

Antes da Internet e do telefone móvel, o profissional ainda podia, se quisesse, 

dar-se ao luxo de encerrar o expediente, pendurar o paletó no cabide do escritório e 

“desligar” a sua conexão com qualquer assunto que dissesse respeito ao seu 

trabalho. Na sociedade tecnomidiática, dependendo da empresa em que se trabalha, 

essa atitude pode ser vista cada vez mais como uma afronta. Estamos reféns das 

máquinas que inventamos. E que deveriam servir para nos poupar tempo para as 

coisas que julgássemos mais importantes. Qualquer observador distraído pressente 

que não tem sido assim. A impressão generalizada entre as pessoas é de que o 

mundo está girando mais rápido, e os dias se tornaram curtos para atender a 

demandas tão numerosas e variadas.     

                                                           
219 Termo utilizado para designar os recados textuais (invariavelmente breves) que se pode deixar na 
página virtual dos usuários de redes sociais como o Orkut, o Facebook, etc    
220 CARROLL, Lewis. Aventuras de Alice no país das maravilhas. Trad. Org. Sebastião  
Uchoa Leite. 3. ed. São Paulo: Summus, 1980. 
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Não é difícil entender. Na sociedade pré-digital, até que alguém conseguisse 

nos fazer chegar uma demanda, era preciso vencer uma série de obstáculos 

geográficos: vencer o princípio da inércia e sair de sua casa ou escritório, dirigir até 

o correio mais próximo, providenciar o pagamento da postagem, voltar para o 

endereço de origem e aguardar, às vezes, vários dias até que, por sua vez, os 

correios e telégrafos percorressem de bicicleta, carro, navio ou avião a distância 

espacial que se interpunha entre nós, destinatários, e os emissores da mensagem. 

Se o assunto era bem vindo ou querido o destinatário, o jeito era sofrer a demora. A 

espera era parte integrante do ritual de comunicação entre as pessoas. Porque as 

contingências geográficas do espaço implicavam uma passagem mais lenta do 

tempo. Somente quando a correspondência chegasse até nós, é que poderíamos 

cuidar em respondê-la. E com isso, consumiam-se os dias. 

Na sociedade digital, basta um estalar de dedos no teclado de um computador, 

para que estejamos ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, a 

qualquer hora do dia ou da noite. Significa dizer que a supressão das barreiras 

espaciais levou à supressão do tempo, isto é: a desterritorialização do espaço nos 

levou à presentificação do presente: vivemos em tempo real.  

A aplicação do tempo real pelas novas tecnologias é, quer se queira quer 
não, a aplicação de um tempo sem relação com o tempo histórico, isto é, 
um tempo mundial. O tempo real é o tempo mundial. Ora toda a história é 
feita num tempo local, o tempo local da França, o da América, o da Itália, o 
de Paris, ou o de qualquer outro lado. E as capacidades de interacção e de 
interactividade instantâneas desembocam na possibilidade de aplicação de 
um tempo único, de um tempo que por isso mesmo não se refere senão a 
um tempo universal da astronomia. É um acontecimento ímpar. 221  

 

A hipótese lançada por Pierre Lévy é a de que o aumento da velocidade dos 

meios de transporte e dos meios de comunicação resultaria, em termos práticos, no 

aumento da mobilidade física, o que se equipara à ideia de “viajar parado”, como 

fazem, por exemplo, os passageiros de um vôo, cujos corpos permanecem 

estáticos, em face da impressionante velocidade da aeronave que os conduz. A 

metáfora também se aplica ao caso de quem consegue cruzar grandes distâncias 

geográficas sem sequer sair de seu quarto, graças ao recurso da Internet.   

                                                           
221 VIRILIO, 2000, op. cit., p. 13. 
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Por sua vez, Aletusya Benevides questiona se e em que medida o simples 

aumento da mobilidade física implica necessariamente um maior uso do espaço 

público, uma vez que, para Paul Virilio, a aceleração do tempo estaria transformando 

o espaço público em mero “espaço de passagem e de passageiros”. 222 De acordo 

com essa última hipótese, o aumento da velocidade dos meios de comunicação e de 

transporte pode estar nos levando a uma relação virtualizada com a cidade, o que 

gera uma desocupação dos espaços públicos, que tendem a se esvaziar na medida 

em que nos transformamos em meros transeuntes.   

[...] é a cidade inteira que cai no virtual e, com ela, os indivíduos que se 
preparam para aí viver. A cidade foi sempre um dispositivo teatral como a 
ágora, o átrio, o fórum, a praça de armas, etc. Simplesmente, era um 
espaço onde se podia estar em comum, isto é, um espaço público. [...] Creio 
que o que está em causa por detrás da questão do espaço virtual, é a perda 
da cidade. Eu sou urbanista e a cidade real é para mim o lugar do corpo 
social, o lugar do povoamento. Hoje [...] constitui-se uma espécie de cidade 
das cidades: a cidade das telecomunicações, a cidade da Internet. [...] 
desenvolve-se uma bolha virtual em que o espaço público cedeu, 
definitivamente, o lugar à imagem pública. E a propaganda feita à volta da 
Internet e das auto-estradas electrónicas pretende urbanizar o tempo real 
no momento em que desurbaniza o espaço real. 223  

   

Ao invés do flâneur - figura que encarnava um modo de ocupação e uso do 

espaço público tão caro ao séc. XIX - o que teríamos, segundo Paul Virilio, seriam 

apenas “passageiros”: pessoas que estão de passagem, apressadas, 

invariavelmente atrasadas, acossadas pela velocidade com que o tempo passou a 

girar. 224  

Na sociedade digital não há mais tempo para flanar pelas praças, cafés e 

salões, deambulando pelas ruas da cidade, a ponto de capturar e fazer o registro do 

que é de todo imperscrutável ao olhar burocrático de quem se acostumou a ver a 

paisagem sem possuí-la. 225 Nesse sentido, conferimos o trecho deliciosamente 

descrito por Berman:      

                                                           
222 VIRILIO apud BENEVIDES, Aletusya de Araújo. Espaço virtual e comunicação: novas faces de 
uma sociabilidade moderna. 1997. 188 f. Dissertação (Mestrado em História Social do Trabalho). – 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997, p. 36. 
223 VIRILIO, 2000, op. cit., p. 49-50.  
224 Idem, ibidem. 
225 Num sentido mais crítico, “Julio Ramos considera que ‘flanar’ pelos itinerários urbanos é um modo 
de entretenimento associado à mercantilização moderna e a sua espetacularização no consumo.” - 
em citação feita por Canclini, para quem o passeio do flâneur é uma operação de consumo simbólico 
na tentativa de integrar os fragmentos em que as metrópoles modernas se despedaçaram. Cf. 
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Movendo-se ao longo do boulevard, capturados no seu imenso e 
interminável fluxo, [...] podiam exibir seu amor diante do interminável desfile 
de estrangeiros do boulevard...Podiam tecer véus de fantasia a propósito da 
multidão de passantes: quem eram essas pessoas, de onde vinham e para 
onde iam, o que queriam, o que amavam? 226 

 

A Internet suprimiu as barreiras físicas e com isso desencadeou um processo 

dramático de aceleração do tempo. Com a era da velocidade, a figura do flâneur fica 

reservada aos párias sociais, vagabundos e desocupados; pois os cidadãos 

respeitáveis são indivíduos autômatos, que já não têm tempo a perder com a cidade 

onde vivem: são cidadãos planetários, cujos contatos, relações e negócios se 

volatilizam pelos quatro cantos do mundo.  A era digital modifica a relação dos 

sujeitos com o espaço público, porque o uso e a ocupação da cidade passam a ser 

prescindíveis na medida em que as trocas sociais já não dependem de um contato 

físico direto para a sua realização. Os limites espaciais e temporais dentro dos quais 

transcorriam a esfera pública e privada são implodidos pela virtualização das 

relações sociais na cibercultura. 227 

Nesse ponto, não podemos nos furtar a uma comparação entre os impactos da 

invenção da imprensa, no início da modernidade; e os efeitos da invenção da 

Internet na pós-modernidade. Sabemos, com Habermas, que a invenção da 

imprensa serviu para fortalecer e ampliar os debates que se davam corriqueiramente 

em espaços públicos como os cafés e os salões, por exemplo, na medida em que as 

discussões suscitadas durante esses encontros se perpetuavam e se aprofundavam 

a posteriori, nas colunas e artigos de jornais e periódicos impressos.  Significa dizer 

que no início da modernidade os meios de comunicação funcionavam como 

expansões da esfera pública.  

De fato, o que a praça (ágora) foi para os gregos, foi, de algum modo, o café 

para os modernos. Os cafés, assim como os salões, eram espaços de efervescência 

cultural e política, em torno dos quais o público organizava o seu pensamento. Ali se 

travavam os debates mais acalorados acerca das mais variadas tendências de 

comportamento, filosofia, ciências e artes em geral.   E era também nesses espaços 
                                                                                                                                                                                     
RAMOS apud CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da 
globalização. 6. ed. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006, p. 119 e ss.  
226 BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1986, p. 147-8. 
227 Cf. BENEVIDES, op. cit., p. 41. 
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públicos, que grandes pensadores da época, como Rousseau, 228 e tantos outros, 

divulgavam as suas ideias e apresentavam as suas obras, influenciando os valores e 

as concepções de seu tempo (e do nosso...). 229  

Interessante, ainda, é o fato de que a formação de uma opinião pública por 

meio dessas interações sociais pressupunha, na verdade, um hábito privado de 

leitura. Ou seja, os debates ocorridos na cena pública estavam lastreados pelas 

atividades silenciosas da vida privada de uma burguesia que queria, a todo custo, 

demonstrar erudição e assim fazer boa figura ante a fidalguia. 230 Portanto, a 

politização da esfera pública não era sem razão: o café era um espaço para onde 

convergia toda uma prática de leitura realizada na esfera privada. Ao invés de irem 

ao café apenas para trocar receitas de bolo, falar mal da vida alheia, ou 

simplesmente flertar, 231 havia uma série de demandas intelectuais, gestadas no 

decorrer de leituras e reflexões privadas, que ansiava por desaguar na esfera 

pública. 

O questionamento que se nos apresenta é o de aferir se na pós-modernidade a 

Internet tem se prestado (ou não) como um meio de expansão do espaço público, 

representando a sua ampliação e fortalecimento, tal qual a imprensa, que funcionou 

como uma extensão prolongadora dos debates travados na esfera pública nos idos 

da modernidade.   

Essa questão admite, pelo menos, duas respostas possíveis. De acordo com o 

primeiro argumento, sustentado, entre outros, por Pierre Lévy, a Internet favorece e 

amplia uma rede de trocas sociais, numa escala que tende ao infinito, possibilitando 

novas formas de interação e de acesso ao conhecimento. Esta condição a tornaria 

estratégica do ponto de vista da inclusão social, notadamente no contexto da 

                                                           
228 Sobre o uso de cafés e salões por Rousseau como espaço de divulgação de suas ideias, vide: 
BANDINTER, op. cit. 
229 Sobre a influência marcante das ideias de Rousseau no pensamento ocidental a partir do fim do 
século XVIII, vide: HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Trad. Álvaro Cabral. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p 573 e ss. 
230 O cuidado redobrado da burguesia com a formação de sua cultura geral tinha esteio, em grande 
parte, na sua necessidade de afirmar-se enquanto classe social emergente face à empáfia da 
aristocracia, ou como uma espécie de compensação, por assim dizer, pelo sangue azul que não lhe 
corria nas veias. Por outro lado, à aristocracia decadente, também interessava aplicar-se em toda e 
qualquer atividade que a pudesse distinguir socialmente dos “desclassificados” novos ricos. Para 
quem quiser aprofundar o tema, recomendamos: MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2006.  
231 Sim, flertar é preciso!... 
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sociedade da informação, por derrubar os muros geográficos que se interpõem entre 

as pessoas e as múltiplas fontes do saber. O autor chega à conclusão de que: “Para 

tornar-se tecnodemocracia, não falta à tecnopolítica nada além de transcorrer 

também na cena pública, onde os atores são cidadãos iguais, e onde a razão do 

mais forte nem sempre prevalece.” 232  

Parece-nos, no entanto, que ao se reportar a uma cena pública em que “os 

atores são cidadãos iguais” e – paraíso midiático perdido! – onde a “razão do mais 

forte nem sempre prevalece”, a análise de Lévy perde em universalidade, tendo sua 

aplicabilidade mitigada em contextos como os que enfrentamos nas nações 

periféricas. Nesse ponto, talvez devêssemos ler Canclini 233 a fim de 

compreendermos o quão longe ainda estamos da “cosmópólis” idealizada por Lévy. 

Escrevendo de um ponto de vista periférico, latino-americano, de uma região pobre 

do Brasil, não podemos deixar de comparar a “cosmópólis” do filósofo francês a 

esse nosso mundo de diferenças abissais em que “todos [...] são iguais, mas alguns 

são mais iguais do que outros”. 234  

Assim, questionamos, será que um mundo atual e corpóreo como o nosso, em 

que grassam diferenças sócio-econômicas tão dramáticas, é capaz de dar suporte a 

um mundo virtual em cujo palco contracenariam atores em igualdade de condições? 

Essa leitura do real pode soar ainda mais benevolente, se a confrontarmos com 

algumas das estatísticas mais desconcertantes a que já tivemos acesso, por se 

valerem de comparações muito concretas entre os hábitos triviais da vida burguesa 

e o dilaceramento que essas práticas “inofensivas” são capazes de causar no outro: 

Outro dado comparativo da distribuição regressiva da riqueza criada no 
mundo é a relação entre o montante necessário para garantir ensino básico 
para todos no planeta – 6 bilhões de dólares ao ano – e o que os norte-
americanos gastam em cosméticos anualmente – 8 bilhões de dólares. Ou o 
montante necessário para garantir água e saneamento básico para todos – 
9 bilhões de dólares anuais – e o consumo de sorvete na Europa – 11 
bilhões. [...] A saúde e a nutrição básicas para todos no mundo requerem 13 
bilhões de dólares ao ano, menos do que os 17 bilhões consumidos nos 
EUA e na Europa com alimentos para animais domésticos. 235   

                                                           
232 Cf. LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 1. 
ed. 9. reimpr. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2000, p. 196. 
233 CANCLINI, Nestor Garcia. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade.  
Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2007.  
234 A célebre citação é de ORWELL, George. A revolução dos bichos. São Paulo: Globo, 1994. 
235 Cf. SADER, Emir. Século XX uma biografia não autorizada: o século do imperialismo. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2000, p. 82. 
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Façamos então um esforço de raciocínio: será que na “era do planeta 

unificado, dos conflitos mundializados, do tempo acelerado, da informação 

desdobrada, das mídias triunfantes e da tecnociência multiforme e onipresente”, 236 

enfim, numa sociedade da informação, em que mais do que nunca, saber é poder, 

será que a Internet não estaria trazendo, como um de seus efeitos secundários, o 

agravamento do fosso social e econômico já existente, desde longa data, entre 

nações centrais e periféricas?  

Não que a Internet possa ser colocada como uma causa fundante dos abismos 

sociais. Longe disso. Mas, se o ponto de que partimos para acolher a chegada da 

rede é de um mundo de profundas desigualdades, não há como pressupor que a 

simples aceleração da troca de informações entre os digitalizados (isto é, entre 

aqueles cuja condição social lhes assegura uma inclusão digital) venha a garantir, 

por si só, a inclusão social daqueles cujo poder aquisitivo já lhes deixava à margem 

dessa corrida. 237  

Em suma, num mundo em que a cidadania pressupõe o consumo, vale dizer, 

num mundo em que precisamos ter poder de consumo para nos afirmarmos como 

cidadãos, 238 a simples notícia de que um cidadão do Primeiro Mundo pode pegar 

uma praia com direito a hidratante para a pele e sorvete para refrescar-se, e de 

quebra, ainda conectar-se com o mundo inteiro através de seu laptop, por si só, não 

refresca em nada a situação de milhões de “diferentes, desiguais e desconectados” 

que, além de não terem acesso à rede, não podem tomar sorvete, não usam filtro 

solar (apesar de enfrentarem, em geral, condições climáticas bem mais abrasivas), e 

                                                           
236 Cf. LÉVY, op. cit., p. 195. 
237 As desigualdades a que ora nos reportamos são facilmente inferíveis, pois “as diferenças de renda 
são cada vez maiores, 20% da humanidade frue entrementes 90% dos bens; os 200 cidadãos mais 
ricos do mundo dispõem de um patrimônio correspondente à renda anual de metade da população 
mundial (mais de um trilhão de dólares); um bilhão de pessoas vive no bem-estar, um bilhão em cruel 
miséria, quatro bilhões vegetam à beira do mínimo necessário para a subsistência.” Cf. MÜLLER, op. 
cit., p. 210. 
238 Nesse mesmo sentido, Boaventura adverte que “A economia é, então, dessocializada, o conceito 
de consumidor substitui o de cidadão e o critério de inclusão deixa de ser o direito para ser a 
solvência.” Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa. (Org.). A globalização e as ciências sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002, 
p.35.  
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antes de mais nada, nem sequer vão à escola ou podem tomar remédios, se estão 

doentes. 239 

Com essa argumentação, não pretendemos negar as indiscutíveis maravilhas 

proporcionadas pela sociedade digital. Muito pelo contrário: assim como outros 

digitalizados, achamos o máximo da comodidade e conveniência a facilidade com 

que a rede nos permitiu encontrar, em exemplo recente, um artigo publicado num 

periódico da USP, de grande valia para o presente estudo, e cujo acesso nos seria 

de outro modo impossível, no presente contexto. Exemplos dessa natureza 

proliferam acima e abaixo do Equador.  A questão não é essa. O que estamos 

discutindo é a leviandade em que podemos incorrer, ao falarmos das maravilhas da 

tecnociência, e de como ela nos assegura uma “cena pública, onde os atores são 

cidadãos iguais”, esquecendo-nos de que a Internet não poderá estender os seus 

benefícios à maioria da população mundial enquanto a política econômica neoliberal 

e globalizada permanecer como uma política de exclusão social. 240  

Em suma, a Internet pode ser uma importante ferramenta de inclusão social, 

desde que se tenha acesso à própria Internet. Significa dizer: desde que tenhamos 

acesso a um computador e possamos pagar pelo serviço de um provedor; o que sua 

vez, pressupõe que possamos pagar pela conta de energia que lhe corresponde, e 

por uma moradia onde estaria instalado todo esse aparato. Mas como é necessário 

dominar o uso das ferramentas, para saber o que fazer com elas, devemos 

pressupor que também temos acesso ao ensino e educação necessários a todo 

processo de aprendizagem; o que é de todo impossível quando não temos sequer o 

que comer. Por todas essas razões, falar na tecnodemocracia como uma cena 

pública, onde os atores são cidadãos iguais, nos remete inexoravelmente à pólis 

grega, onde todos os cidadãos eram iguais. Com a única ressalva de que quase 

ninguém era cidadão...           

                                                           
239 “Segundo a Organização Mundial de Saúde, os países pobres têm a seu cargo 90% das doenças 
que ocorrem no mundo, mas não têm mais do que 10% dos recursos globalmente gastos em saúde; 
1/5 da população mundial não tem qualquer acesso a serviços de saúde modernos e metade da 
população mundial não tem acesso a medicamentos essenciais. Apesar do aumento chocante da 
desigualdade entre países pobres e países ricos, apenas 4 destes últimos cumprem a sua obrigação 
moral de contribuir com 0,7% do Produto Nacional Bruto para a ajuda ao desenvolvimento.” SANTOS, 
ibidem. 
240 Para Rüdiger, de fato, há um excesso de otimismo na tecnoutopia liberal de Levy. Para conferir, 
vide: RÜDIGER, Francisco. Introdução às teorias da cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
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Preocupado com a mistificação em torno da ciberdemocracia, alerta Virilio que: 
A questão da velocidade é, de facto, a da sua democratização. As 
sociedades antigas só aplicavam velocidades relativas: as do cavalo, do 
navio, ou então a dos veículos como o comboio ou o carro. Ora estas 
velocidades, sendo relativas, poderiam ainda ser democratizadas. [...] Pelo 
contrário, a partir do momento em que se muda de época e se aplica a 
velocidade absoluta das ondas eletromagnéticas, o tempo real, a questão 
da democratização da velocidade absoluta coloca-se. [...] Sim, porque o 
próprio da velocidade absoluta é de ser também o poder absoluto, o 
controlo absoluto, instantâneo, isto é, um poder quase divino. Hoje, 
empregamos os três atributos do divino: a ubiqüidade, a instantaneidade, a 
imediatidade; a omnividência e a omnipotência. Já nada tem a ver com a 
democracia, é uma tirania. [...] Pois, cada vez que há um progresso de 
velocidade, dizem-nos: a democracia seguirá; ora, sabe-se bem que não é o 
caso. 241    

Feitas as ressalvas necessárias ao primeiro posicionamento, de que a Internet 

é um meio de comunicação que expande e fortalece a esfera pública na sociedade 

pós-moderna, tal qual a imprensa foi para os modernos; devemos passar ao 

posicionamento em contrário. De acordo com esta segunda concepção, a Internet 

seria a grande responsável pela virtualização das relações sociais, em todos os seus 

níveis. Significa dizer que boa parte das interações humanas já não sãa 

mídiatizadas por um contato presencial, atual e corpóreo com o outro. Relações 

afetivas, contratuais, profissionais e estudantis passam a se constituir na interface - 

não mais na cidade - levando a um tendencial esvaziamento dos espaços públicos, 

que caem na mais pura obsolescência. Assim, de acordo com essa corrente, a 

Internet seria um importante fator despotencializante do espaço público.  

A tendência é para a desintegração da comunidade dos presentes em 
benefício dos ausentes - ausentes abandonados à Internet ou ao 
multimedia. É um acontecimento sem igual. [...] O facto de estar mais 
próximo daquele que está longe que daquele que se encontra ao seu lado é 
um fenômeno de dissolução política da espécie humana. Vê-se que a perda 
do corpo próprio implica a perda do corpo do outro, em benefício de uma 
espécie de espectralidade do longínquo, daquele que está no espaço virtual 
da Internet ou na lucarna da televisão. 242 

 

De acordo com os dados de nossa amostra, 55,5% (85 pessoas) dos 

respondentes já deixaram de sair de casa para ficar “teclando” com alguém no 

computador, sendo que destes, 47,7 % (73 pessoas) declaram tê-lo feito algumas 

vezes, ao passo que 7,8% (12 pessoas) admitem que o fizeram muitas vezes. 

Em sentido convergente, pondera a escritora de blog n. 05:  
                                                           
241 VIRILIO, 2000, op. cit., 17-20. 
242 Idem, ibidem, p. 50. 
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Eu sinto que quando eu fico muito tempo conectada com o mundo virtual, 
[isso] suga minha energia vital, muito parecido com o que a Matrix fazia - faz 
né? - com seres humanos: ela vai sugando, então a gente tem que dar os 
limites, e algumas pessoas não conseguem dar esses limites. Isso também 
gera uma série de doenças da contemporaneidade, né? Uma série de 
compulsões, uma série de vícios: tem gente que não consegue sair desse 
mundo da Internet, tá o tempo todo twittando, em blog e tal... o tempo todo 
ligado nisso. 243 

 

Ademais, para 27,3% das respostas válidas da amostra, a Internet enfraquece 

os laços com a família e os amigos presenciais. Em sentido convergente, para 

48,4% das respostas válidas da amostra, a Internet intensifica o contato com 

pessoas que os respondentes não chegam a conhecer presencialmente. 

Para Virilio, a cibercultura dá ensejo a uma gradual substituição de parte das 

interações presenciais por interações virtuais, ensejando o esgarçamento dos 

espaços públicos, de modo a despotencializar a cidade e o próprio cidadão, em sua 

corporeidade. Para o autor, a cidade é 

[...] o lugar da proximidade entre os homens, da organização do contacto. A 
cidadania é a organização dos trajectos entre os grupos, entre os homens, 
entre as seitas, etc. [...] A questão do próximo e do longínquo, é a questão 
da cidade. O próximo é aquele que está ao meu lado e com quem eu faço 
cidade e defendo o direito de cidade. [...] Amar o longínquo, isto é, o 
estrangeiro, sim! Mas amar o longínquo em detrimento do próximo, não! [...] 
Eu sou <<cidadão do mundo>>, não desejo o regresso ao nacionalismo, 
mas se amanhã amarmos unicamente o longínquo sem estarmos 
conscientes de que se odeia o seu próximo porque ele está presente, 
porque ele cheira mal, faz barulho, porque me incomoda, porque me 
convoca, ao contrário do longínquo que eu posso fazer desaparecer, 
portanto, se amanhã nós começarmos a preferir o longínquo em detrimento 
do próximo, destruiremos a cidade, isto é, o direito de cidade. 244 

Le Breton procura retratar o fascínio que a Internet é capaz de exercer, 

sobretudo entre aqueles que já nasceram sob o signo da geração digital, no sentido 

de se poder construir uma ou várias vidas paralelas no mundo virtual, reinventando-

as quantas vezes se queira, em infinitas possibilidades que podem parecer, aos 

olhos de muitos, bem mais interessantes e aprazíveis do que esta do lado de cá: em 

que não podemos deletar o chefe (mesmo que ele seja um algoz); não podemos 

amanhecer com um novo rosto (mesmo quando estamos de mal com o espelho) e 

ainda temos que pagar contas (mesmo quando não temos o dinheiro necessário), 

entre tantos outros infortúnios inerentes à condição humana.  Em suma: as múltiplas 

potencialidades dos sujeitos virtuais podem, por contraste, acabar 
                                                           
243 Em entrevista concedida em Fortaleza, aos 4 de janeiro de 2010. 
244 Idem, ibidem, p.44-46. 
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despotencializando a aptidão vital necessária para se viver a vida de carne e osso, 

com suas dores e delícias.    

Sem se sair de seu quarto, fiel à injunção pascaliana, é possível lançar-se 
nas correntezas do rio Verdon, na Provença, surfar nas ondas de um spot 
do México, caçar leões em uma floresta equatorial, despir a mulher dos 
seus sonhos num jogo erótico, antes de arrastá-la num tórrido amplexo 
virtual, dialogar durante horas com ciberamigos do outro lado do mundo, 
dos quais se conheça apenas o pseudônimo e as reações textuais que 
expressam, participar de um jogo de RPG com parceiros invisíveis, tornar-
se um cavaleiro medieval com um punhado de apaixonados pela mesma 
época, etc. É possível viver em uma cidade virtual, com apartamento, 
profissão, lazer, vizinhos, amigos, ir a uma sala de espetáculos, informar-se 
sobre o caminho com outros internautas que vão para lá, etc. [...]. E esse 
mundo em que se sonha acordado pode ser compartilhado com outros, de 
maneira simultânea ou interativa. 245 

Num mundo em que há tantas possibilidades de fuga, que se apresentam 

como atenuantes para o desamparo da falta, seria a Internet uma das mais 

sofisticadas formas de escapismo, engendrada pela sociedade tecnomidiática como 

um poderoso lenitivo para a solidão do homem pós-moderno? Afinal, ao invés de 

enfrentarmos o tédio e outras perplexidades da vida conjugal, por que não 

incrementarmos a rotina com uma insólita aventura virtual? Por que enfrentarmos 

vidas humilhadas, repletas de frustrações e limites de toda natureza, se podemos 

nos transfigurar em questão de minutos nos homens e mulheres com que sempre 

sonhamos?  Por que nos quedarmos, impotentes, diante das irresistíveis atrações 

da sociedade do consumo, se no paraíso da cibercultura podemos ter o carro do ano 

e todos os bens de consumo que os nossos salários não pagam? Por que 

tolerarmos a opressão de relações familiares cobertas de cobranças e 

incompreensões, se podemos desfrutar da leveza e fluidez dos ciberamigos? Em 

suma: por que escolhermos essa malsinada vida, se Internet é cinema interativo, e é 

só pular para dentro da tela?   

Na era da velocidade, talvez estejamos tão apressados em nos desvencilhar 

dos empecilhos dessa vida ‘em ruína’ porque queremos chegar mais rapidamente ao 

paraíso midiático da cibercultura: esta sim, a vida ‘em forma’. A sociedade digital 

está construída sobre uma estética platônica, cujo movimento primordial nos leva a 

“sair de uma presença”. Nesse sentido, a metáfora da caverna de Platão – base da 

                                                           
245 LE BRETON, op. cit., p. 128. 
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trilogia cult de “Matrix” 246 – parece cair como uma luva para dar conta das novas 

relações mediadas pelo hipertexto, cuja volatilidade e fugacidade nos convidam, a 

todo instante, a sair da caverna, como internautas que migram, abandonando seus 

cárceres orgânicos, rumo a uma existência mais plena, em que tudo é possível.   

Assim, a Internet, cuja estética platônica nos impele a um fluxo migratório de 

abandono do espaço físico em prol do ciberespaço, pode estar nos conduzindo a um 

aniquilamento dos espaços públicos da cidade, cuja realidade física estará voltada 

ao ostracismo, tão logo os “prisioneiros” possam se libertar de suas coerções. Ora, 

esse “platonismo high-tech” 247 nos conduz a uma visão mistificadora e idealizada 

do “lado de fora da caverna“. Daí porque preferimos o distante, ao próximo; a 

ausência, mais que a presença; o virtual, mais que o real. O que nos leva, em última 

análise, a um paradoxo da infelicidade, pois se alcançarmos o que desejamos, já 

não será desejável o objeto do desejo, pois que convertido em presença, o que 

antes era ausência, como poderemos desejar-lhe? Acaso o desejo não se constitui 

negativamente pela falta, ou é possível desejar o que já temos? Se as melancólicas 

hipóteses freudianas estiverem certas, 248 a esfera pública na sua dimensão física 

corpórea e atual parecerá sempre mais insípida, inodora e incolor que o 

ciberespaço, enquanto lugar do não-lugar. E, nesse caso, a esfera pública “real” 

corre o risco de ser preterida em favor de uma esfera virtual.  

Mas, antes de recairmos em uma postura maniqueísta e simplificadora, 

convém questionarmos: não seria o ciberespaço, ele mesmo, uma reinvenção da 

esfera pública, a saber, uma nova forma de pessoas privadas se reunirem em torno 

de um público? Não no sentido forte, de uma esfera pública politizada, como em 

Habermas, 249 mas num sentido mais ameno, de uma esfera pública com vistas ao 

privado, como talvez em Lévy, quando fala de uma esfera pública, na qual o pessoal 

gera uma temporalidade pública. Nesse quadrante, convém retomarmos as sábias 

lições de Edgar Morin, 250 na compreensão de que uma sociedade 

                                                           
246 Para mais, vide: WEBERMAN, David. A simulação de Matrix e a era pós-moderna. In: IRWIN, 
William (or.). Matrix: bem-vindo ao deserto do real. São Paulo, Madras, 2003, p. 247 e ss.  
247 E aqui vampirizamos uma expressão de Peter Pál Pelbart, conforme vimos no tópico precedente. 
248 Aqui nos referimos à célebre obra de FREUD, Sigmund. O mal-estar da civilização. Rio de Janeiro: 
Imago, 1974.  
249 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria 
da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 
250 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
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hipercomplexificada não se subsume aos convencionalimos acadêmicos, nem se 

sujeita às fórmulas prontas, mas desafia um verdadeiro ‘saber em construção’. 

À guisa de remate, entendemos que o uso frenético dos novos recursos 

tecnológicos parece despontar como um dos fatores que mais contribuem para 

ensejar novos deslizamentos entre a esfera pública e privada, especialmente por 

duas razões: (i) na sociedade midiática, todas as pessoas ficam excessivamente 

expostas, pois mesmo quando se encontram na esfera da vida privada, estão 

sujeitas a serem acionadas por demandas decorrentes de sociabilidades oriundas 

da esfera pública, ou vice-versa, por meio dos novos recursos tecnológicos 

disponíveis; 251 (ii) na sociedade digital, parece haver uma tendência a uma 

superexposição de si, alçando a esfera privada à condição de esfera pública; o que 

desencadeia uma privatização do espaço público (via Internet), ou, no reverso da 

medalha, uma publicização do privado, sempre que se dá publicidade àquilo que, 

tradicionalmente, reputaríamos como da esfera do privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251 Vice-versa porque também é bastante comum que as demandas da esfera privada se imiscuam no 
âmbito da esfera pública, como por exemplo, quando professores ou alunos atendem a chamadas 
particulares mesmo quando estão em sala de aula, ou no consultório médico, durante o próprio 
horário de sua consulta [!], ou, durante o expediente de trabalho, quando as pessoas retornam a 
emails de caráter particular ou atendem a ligações pessoais em seus celulares.    
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5 A ESCRITA DE SI: DO DIÁRIO DE GAVETA AO PLANETA BLOG 
                                                                                    

“Possa a morte arrebatar-me enquanto penso, 
escrevo, leio.” Epitecto  
 

“Não fiz meu livro mais do que ele me fez.” 
Montaigne  
 

“Os diários... parece que eles não agüentam mais 
ficar na sombra da letra. [...] Eu não quero ficar na 
gaveta. Eu fiquei na gaveta muito tempo.”   
 
Escritora de blog, em entrevista 
 

Ao longo do 2º capítulo, fizemos alguns recuos históricos, cuja tônica recaíra 

nas relações entre o público e o privado, matizadas pelo surgimento de uma 

mentalidade moderna acerca da intimidade. Tais digressões se fizeram necessárias, 

a fim de aplainarmos o terreno para as reflexões suscitadas durante o 3º capítulo, 

acerca de uma “intimidade pública”, paradoxo que emerge sob o signo da 

cibercultura, provocando um tendencial esvaziamento dos limites entre as esferas 

pública e privada na pós-modernidade. A essa intimidade espetacularizada, 

paradoxal e tecnomidiática, propiciada pela escrita de si na era digital, é que nós 

convencionamos chamar de cyberintimidade.  

Agora, ao iniciarmos o 4º capítulo, julgamos necessário fazer um novo recuo 

histórico, desta feita, para recuperar os primeiros vestígios das práticas de escrita de 

si, os quais remontam ao blog em sua forma mais ancestral. É o que passaremos a 

fazer, em apertada síntese.   
 

5.1 A “cultura de si” da Antiguidade à Modernidade: elementos para uma arqueologia 
das origens mais remotas do blog  
 

Foucault recorre a Platão para lembrar que, é na condição de mestre do 

“cuidado de si”, que Sócrates se apresenta aos seus julgadores, e sua filosofia 

exorta todos para que, antes mesmo de se ocuparem do governo da cidade, devam 
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ocupar-se de si próprios e de suas almas. 252 Posteriormente, cresceria na Grécia e 

em Roma “um ‘individualismo’ que conferiria cada vez mais espaço aos aspectos 

‘privados’ da existência, aos valores da conduta pessoal e ao interesse que se tem 

por si próprio.” 253  

Essa nova mentalidade vai florescer particularmente a partir do período 

helenístico (séculos III e II a.C.), período também conhecido como “pós-socrático”, 

caracterizado pelo declínio político da Grécia, a partir de sua conquista pelo Império 

Macedônico (ano 332 a.C.), vindo a perpetuar-se no período greco-romano, que 

corresponde à fase de expansão militar de Roma (254 a.C.) até a decadência do 

Império Romano, em fins do séc. V d.C.: 254 

Com o declínio da participação do cidadão nos destinos da cidade, a 
reflexão política também se enfraqueceu. Substitui-se, assim, a vida pública 
pela vida privada como centro de reflexões filosóficas. As preocupações 
coletivas cedem lugar às preocupações individuais. 255  (negrito no original)   

As “artes de viver” desenvolvidas pelas novas concepções filosóficas convidam 

o homem para se voltar à busca de uma felicidade interior, em meio ao período de 

turbulência deflagrado na esfera política. 256 Epicuro é um dos grandes expoentes 

desse ethos filosófico e utiliza-se de missivas para conclamar os seus discípulos a 

um cultivo de si, a fim de se intensificar e se valorizar as relações de si para consigo. 

Essas “artes da existência” implicam ter cuidados consigo, tomando-se “a si próprio 

como objeto de conhecimento e campo de ação para transformar-se, corrigir-se, 

purificar-se, e promover a própria salvação.” 257  

                                                           
252 PLATÃO, [s. d.] apud FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: o cuidado de si. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 2002, v. 3, p. 49-50.  
253 FOUCAULT, ibid., p.47.  
254 Nesse ponto, “[...] estamos bastante longe dos modos de subjetivação definidos pela matriz da 
comunidade étnico-política da pólis grega: o individualismo surge como meio de responder àquela 
‘espécie de sentido de incerteza e desorientação’ que seguiu à derrocada das cidades-Estado”. Cf. 
PAIVA, Antonio Crístian Saraiva. Sujeito e laço social: a produção de subjetividade na 
arqueogenealogia de Michel Foucault. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006, p. 160.  
255 COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: História e grandes temas. 16. ed. rev. ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 96.  
256 DUMONT defende a tese de que, sob a influência da filosofia helenística, já podemos encontrar 
elementos incipientes do individualismo moderno entre os primeiros cristãos. Não se trata, por ora, de 
um individualismo mundano, como o dos modernos, mas, antes, de uma espécie de individualismo 
“fora-do-mundo”, baseado no estabelecimento de uma íntima relação entre o “indivíduo” e um 
conjunto de valores considerados superiores ao mundo terreno, e, portanto,  extramundanos, que se 
tornam responsáveis pela “criação ex nihilo do indivíduo como valor”. Cf. DUMONT, Louis. O 
individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 1993, p. 
41 e ss. 
257 FOUCAULT, 2002, op. cit., p. 48. 
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Dá-se início, assim, a uma “filosofia epistolar”, que se erige em torno de 

correspondências filosóficas, dirigidas aos discípulos, bem como em torno de 

“conversas”, ocorridas não mais na ágora, mas em jardins e outros ambientes 

privados. Epicuro (324-271 a.C.) forma toda uma escola em torno de seu nome, ao 

lado da escola dos estóicos, fundada por Zenão de Cício (336-263 a.C.). Entre os 

maiores representantes da escola dos estóicos, destacam-se Epicteto, Sêneca e 

Marco Aurélio. 

Trava-se, portanto, uma intensa atividade de escrita de si dedicada ao cultivo 

de si: seja porque, ao exortarem seus discípulos, os filósofos se apóiam em seu 

testemunho de vida pessoal, seja porque, ao admoestarem os demais, obrigam-se a 

passar em revista seus próprios ensinamentos e experiências. 

Mas que os filósofos recomendem cuidar-se de si não quer dizer que esse 
zelo esteja reservado para aqueles que escolhem uma vida semelhante à 
deles; ou que uma tal atitude só seja indispensável durante o tempo que se 
passe junto a eles. É um princípio válido para todos, todo o tempo e durante 
toda a vida. 258 

Para Epicteto, o ser humano é, dentre os seres vivos, o único a quem foi 

confiado o cuidado de si próprio. Para Sêneca, é preciso renunciar às outras 

ocupações, a fim de tornar-se disponível para si próprio, pois esse cuidado implica 

um labor, o que requer tempo e dedicação. 259 Ocupar-se de si implica uma série de 

atividades: 

Existem as meditações, as leituras, as anotações que se toma sobre livros 
ou conversações ouvidas, e que mais tarde serão relidas, a rememoração 
de verdades que já se sabe mas de que convém apropriar-se ainda melhor. 
[...] Existem também as conversas com um confidente, com amigos, com 
um guia ou diretor; às quais se acrescenta a correspondência onde se 
expõe o estado da própria alma, solicita-se conselhos, ou eles são 
fornecidos a quem deles necessita [...]: em torno dos cuidados consigo 
toda uma atividade de palavra e de escrita se desenvolveu, na qual se 
ligam o trabalho de si para consigo e a comunicação com outrem. 260 
(negrito nosso)   

É interessante percebermos que, se por um lado, essa escrita de si, tal como 

praticada entre os antigos, dirigia-se de si para si (pelo auto-escrutínio), por outro 

lado, ela também implicava toda uma série de sociabilidades, ao se dirigir a terceiros 

(amigos, parentes e discípulos) como seus legítimos destinatários.  

                                                           
258 Id., ibid., p. 53. 
259 Id., ibid., p. 52-56. 
260 Id., ibid., p. 57. 



 

 

150 

Resguardadas as muitíssimas peculiaridades que as distinguem, vislumbramos 

aqui um pequeno (porém não menos interessante) ponto de contato entre as 

práticas primevas de escrita de si, vertidas nas correspondências filosóficas da 

Grécia e da Roma antigas, e a postagem contemporânea de diários virtuais. Com 

efeito, assim como lá, a escrita de si na era digital promove uma alternância de 

estados d’alma, por demandar uma atitude de introspecção e ensimesmamento 

(necessária à perquirição do eu), intercalada a uma intensa atividade de interação 

com o público-leitor.  

Já nos primeiros séculos da Era Cristã, as práticas de escrita de si tomam a 

feição de um instrumento de auto-escrutínio religioso e de ascese espiritual. 

Foucault chama atenção, em especial, para as anotações de Santo Atanásio (295-

373 d.C.), nas quais ele ressalta o valor de se escrever sobre as próprias ações e 

pensamentos, o que considera um “elemento indispensável da vida ascética”, 

servindo tanto para que o cristão perscrute os movimentos mais sutis de sua alma, 

quanto para suscitar em seu coração o respeito humano e a vergonha por suas 

faltas. De acordo com o bispo de Alexandria, essas propriedades fazem da escrita 

de si uma importante arma no combate ao demônio, pois, “ao trazer à luz os 

movimentos do pensamento, dissipa a sombra interior onde se tecem as tramas do 

inimigo.” 261 Por fim, Foucault aponta a escrita de si como atenuante para os perigos 

da solidão na anacorese, pois “[...] o facto de se obrigar a escrever desempenha o 

papel de um companheiro [...]”, 262 tendo em vista que “[...] o que são os outros para 

o asceta numa comunidade, sê-lo-á o caderno de notas para o solitário.” 263  

Ao longo do medievo, contudo, parece-nos que as práticas de escrita de si 

tornam-se mais rarefeitas, razão pela qual, não nos deteremos nesse período 

histórico, pois nele a dimensão comunitária assume tal primazia na vida do homem, 

que quase não há razão de ser numa prática “individualista” como a escrita de si. 

Recorremos a um historiador do medievo para explicar as razões dessa dificuldade: 

 

 

                                                           
261 FOUCAULT, Michel. A escrita de si. In: FOUCAULT, Michel. O que é um autor? Lisboa: Vega, 
1992, p. 131 
262 Id., ibid., p. 130. 
263 Id., ibid., p. 130-131. 
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A pessoa [no medievo] busca meios para se exprimir, mas aqueles que a 
cultura põe à sua disposição são freqüentemente, ou quase sempre 
obstáculos para o conhecimento de si mesmo. O texto da ‘autobiografia’, da 
‘confissão’, ou da saga jamais é transparente; a poética, as regras do 
gênero, são tais que todo elemento pessoal e único é dissimulado pelos  
topoi, os lugares-comuns tradicionais e as citações dos escritos autorizados, 
de maneira que uma tela opaca e dificilmente identificável separa o 
pesquisador do objeto de sua pesquisa.  
Ao tomar consciência de si mesmo, o autor medieval identifica-se 
constantemente a modelos ou ‘exemplos’ emprestados das obras antigas, 
da Bíblia ou dos textos patrísticos. A freqüência com que essas 
identificações se repetem entre os mais diferentes indivíduos, permite supor 
que não se trata aqui somente de uma homenagem forçada.  Parece que o 
indivíduo medieval só pôde se formar ‘assimilando’ os fragmentos de outros 
indivíduos que ele podia captar nos textos. 264 

 

Chegando ao fim da Idade Média, encontramos um 

[…] indivíduo enquadrado em solidariedades coletivas, feudais e 
comunitárias, no interior de um sistema que funciona mais ou menos assim: 
as solidariedades da comunidade senhorial, as solidariedades entre 
linhagens, os vínculos de vassalagem encerram o indivíduo ou a família 
num mundo que não é nem privado nem público no sentido que conferimos 
a esses termos […]. 265 
 

Ariès colaciona três fatos especialmente decisivos na deflagração de uma 

mudança de mentalidade, na passagem do homem feudal para o indivíduo moderno: 

(i) a emergência do Estado Absolutista, (ii) a difusão da leitura por meio da invenção 

da imprensa e (iii) as mudanças religiosas perpetradas pela Reforma protestante; 

dos quais passaremos a tratar no próximo tópico. 266 

    

5.2 O individualismo moderno e o diário de gaveta 

 

A passagem do Feudalismo (caracterizado pela pulverização do poder) para o 

Absolutismo – decantado, entre outros, por Thomas Hobbes - 267 gerou o 

fortalecimento do Estado, consolidado pela centralização do poder nas mãos do 

soberano. A esperança do contratualismo hobbesiano era a de que esse poder 

ilimitado e absoluto resultasse na proteção dos súditos, que estariam menos 

propensos a invasões, guerras e outras instabilidades políticas e sociais.  

                                                           
264 GOUREVITCH, Aaron. Indivíduo. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude. (Orgs.). 
Dicionário temático do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC, 2006, v. 1, p. 622. 
265 ARIÉS, Philippe.  Por uma história da vida privada. In: ARIÉS, Philippe; CHARTIER, Roger. (Orgs.) 
História da vida privada: da Renascença ao século das luzes. Trad. Hildegard Feist. 7. reimpr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 7. 
266 Id.,ibid., p. 9. 
267 HOBBES, Thomas. Leviatã. Col. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1974. 
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A História mostra, contudo, que o Absolutismo nos conduziu, no mais das 

vezes, ao despotismo, vindo o Estado a interferir “cada vez mais nas relações 

interiores, no que consideramos o próprio âmago do privado, na vida familiar”, 268 

por meio do uso de ordens de prisão ou exílio, emitidas pelo rei sem julgamento 

prévio, muitas vezes colocando o seu poder à disposição de um dos membros da 

família contra os demais. Assim, parece-nos que o Estado Liberal, sob o qual viria a 

florescer o individualismo burguês, é, em grande parte, um refluxo dos desmandos 

ocorridos no Antigo Regime.  

O segundo fator responsável pela instituição de uma mentalidade mais 

individualista, ressalta Ariès, é o desenvolvimento da alfabetização e a difusão da 

leitura, impulsionados pela invenção da imprensa por Johann Gutenberg, em 

1450. 269 Ora, a autonomização das práticas de leitura, impulsionada pela crescente 

alfabetização, promove a passagem da leitura em alta voz (de caráter comunitário) 

para a leitura silenciosa, marca de um individualismo nascente. De fato, a leitura 

silenciosa permite uma reflexão solitária, desgarrada dos meios sociais mais amplos, 

acabando por ensejar uma concepção mais pessoal de si e do mundo, resultando 

também na possibilidade de se adquirir conhecimentos de uma forma mais empírica, 

como em Montaigne, por exemplo. 270  

Eisenstein enfatiza duas grandes conseqüências derivadas da invenção da 

imprensa: 

Em primeiro lugar, as publicações padronizaram e preservaram o 
conhecimento, fenômeno que havia sido muito mais fluido na era em que a 
circulação de informações se dava oralmente ou por manuscritos. Em 
segundo lugar, as impressões deram margem a uma crítica à autoridade, 
facilitando a divulgação de visões incompatíveis sobre o mesmo assunto. 271 

A historiadora ilustra seu argumento, alegando que o ceticismo de Montaigne 

provavelmente estaria ligado ao grande volume de obras que ele tinha à mão - 

realidade bastante diversa dos leitores medievais. Em reforço do mesmo argumento, 

podemos citar o célebre caso de Menocchio, o moleiro italiano que acabou 

sacrificado pela Inquisição, não propriamente por ler obras consideradas heréticas, 
                                                           
268 ARIÈS, op. cit., p. 9. 
269 Burke admite que provavelmente a invenção da prensa gráfica deva ser atribuída a Gutenberg, 
sendo o ano de 1450 apenas uma data aproximada. Cf. BURKE, Peter; BRIGGS, Asa. Uma história 
social da mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p.24 
270 ARIÈS, op. cit., p.10. 
271 EINSENSTEIN, [s.d.] apud BURKE, op. cit., p. 30. 
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mas pela “livre” interpretação que dava a elas: isso sim, considerado uma atitude 

subversiva e ameaçadora.   

Estava aberto o caminho à formação de um mundo pessoal: mais que privado: 

individual. O homem que lê sozinho, “ausente do mundo à sua volta”, envolto em 

seus pensamentos, reflete e pensa por si. De fato, a leitura silenciosa convida à 

absorção, conduzindo o leitor a um estado de alheamento em relação ao que o 

cerca. Seguindo essa tendência, até o tamanho do “objeto” livro sofre uma retração, 

passando a ser veiculado em edições bem menores, o que garante um manuseio 

mais fácil, maior mobilidade e, portanto, hábitos cada vez mais privativos de leitura e 

reflexão pessoal. 272  

Por fim, o terceiro fator elencado por Ariès, para explicar o surgimento do 

individualismo, seriam as reformas religiosas sobrevindas nos séc. XVI e XVII. Estas 

incitam a uma devoção interior que se caracteriza pela possibilidade de um 

relacionamento mais direto e pessoal com Deus, prescindindo cada vez mais da 

mediação de terceiros. Não por acaso, ao lado do sacramento católico da confissão, 

difunde-se a prática puritana do exame de consciência, por meio do diário íntimo. 273  

Assim, a soma desses três fatores teria criado uma ambiência favorável ao 

desenvolvimento do individualismo moderno, atestado pelo gosto crescente pelo 

isolamento e pela solidão: 

Outro indício de uma vontade mais ou menos consciente, às vezes 
obstinada, de se isolar, de se conhecer melhor através da escrita, sem 
necessariamente comunicar esse conhecimento a outros, exceto aos 
próprios filhos para que o guardem na memória, e muitas vezes mantendo 
as confidências em segredo e exigindo que os herdeiros as destruam: são o 
diário íntimo, as cartas, as confissões de modo geral, a literatura 

                                                           
272 Para conferir dimensões e formatos, vide: BURKE, ibid. , p. 71. E, ainda, sobre a experiência da 
leitura como uma luta solitária, vide o post de Victor da Rosa, do blog “Notícias de três linhas”: “Leio 
com uma lapiseira na mão - arma branca contra a escrita. Risco a página lida para atacá-la, entre as 
letras. A leitura é uma luta sempre. O corpo - cansado - se curva na cadeira. E geralmente saímos 
derrotados. Quando lemos um livro anotado por alguém, e riscado, rasurado, estamos lendo duas 
escritas. Há um grande prazer nisso. Tocamos na intimidade do outro. Afinal, não há atividade mais 
íntima que a atividade do leitor.”. Cf. ROSA, Victor da. A leitura difícil. Notícias de três linhas. 
Florianópólis, 13 jun. 2009. Disponível em: <http://victordarosa.blogspot.com>. Acesso em: 25 jan. 
2010. 

  

 
273 ARIÈS, op. cit. 
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autógrafa que atesta os progressos da alfabetização e uma relação 
estabelecida entre leitura, escrita e autoconhecimento. 
São escritos sobre si e o mais das vezes para si apenas. Nem sempre se 
procura publicá-los. Mesmo quando não são destruídos, sobrevivem apenas 
por acaso, no fundo de um baú ou de um sótão. Portanto, são textos 
redigidos apenas por prazer. [...] A autobiografia correspondia tão bem a 
uma necessidade da época que se tornou um gênero literário (como o 
testamento na Idade Média), um meio de expressão literária ou filosófica 
[...]. 274 (itálico no original; negrito nosso) 
 

São referências exemplares da modalidade autobiográfica, de caráter filosófico 

e literário, descrita por Ariès, tanto as Confissões e Devaneios de um caminhante 

solitário - ambos de Rousseau - 275 como os três volumes dos Ensaios, de Michel de 

Montaigne (1580 e 1588), nos quais o autor admite expressamente: “O que descrevo 

sou eu mesmo. Eu sou a matéria de meu livro.” 276  

Assim, em meio a um ambiente de renovação intelectual, política e religiosa, a 

prática do diário íntimo se alastra na Inglaterra (berço da privacidade), sobretudo a 

partir do séc. XVI, ao passo que na França, com raras exceções, o gênero mais 

próximo do “diário de gaveta” continua sendo o chamado “livre de raison” - espécie 

de livro contábil, preenchido pelo dono da casa, em que se faz constar, além de 

receitas e despesas, outras ocorrências da vida doméstica.  

Alguns desses “livros contábeis” acabam assumindo uma forma bem mais 

confessional e intimista, o que pode levar certos “diaristas” a não medirem esforços 

para preservar o sigilo do documento. Há registros em que se chega, até mesmo, a 

se escrever trechos inteiros em grego (!), quando, por exemplo, se deseja referir-se 

a adultérios sem que a esposa tome conhecimento. 277 

Entretanto, todos os fatores apontados por Ariès, como responsáveis pela 

deflagração do processo que viria a converter o homem moderno em sujeito de sua 

própria história, individualizado e desgarrado das teias comunitárias, impõem-lhe, 

em contrapartida, um ônus inafastável: o preço da liberdade é o desamparo.   

                                                           
274 Id., ibid., p. 11.  
275 Cf. HUISMAN, Denis. Dicionário dos filósofos. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 839. 
276 Idem. Dicionário de obras filosóficas. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 179-180. 
277 Nesse particular, ressaltamos que as mulheres francesas encontram-se bem mais atrasadas que 
as inglesas, no que diz respeito à instituição de hábitos privados de escrita íntima, sendo os “livres de 
raison” quase que invariavelmente preenchidos por homens. Cf. FOISIL, Madeleine. A escritura do 
foro privado. In: ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger. (Orgs.) História da vida privada: da Renascença 
ao século das luzes. Trad. Hildegard Feist. 7. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 331 
e ss. 
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Com efeito, ao dar-se a si mesmo carta de alforria, libertando-se do jugo das 

tradições nas quais estava imerso o homem medieval, o sujeito da modernidade se 

enreda em nova armadilha. É que, ao descobrir-se livre para decidir sobre os rumos 

de sua vida – triste ironia! – o sujeito moderno descobre-se preso pela obrigação de 

“ter” que decidir. Ninguém mais poderá decidir em seu lugar. 278 E ele passa a se ver 

esmagado pelo peso das decisões que sua liberdade implica.  

Assim, a existência de um cardápio cada vez maior de possibilidades e a 

necessidade de fazer escolhas, sem que nada lhe afiance o acerto das decisões 

tomadas, consistirão numa fonte incessante de angústia e inquietação para o sujeito 

moderno. Ao longo de tal processo, a disseminação da leitura e da escrita será 

fundamental para a constituição desse novo homem. É o que explicaremos, mais 

amiúde, no tópico seguinte. 

 

5.3 O sujeito da modernidade e seu desamparo simbólico 279 

 

O desamparo. Ah, essa sombra funesta que recai sobre o homem, tão logo ele 

se firme sobre as próprias pernas; tão logo faça delas, asas; tão logo alce o seu 

primeiro vôo. Se a grande aventura da humanidade começa quando o homem 

moderno decide fazer de sua vida uma obra-prima, assumindo-se como autor de sua 

própria história, tal ousadia não poderia advir sem perdas inelutáveis para a sua 

economia psíquica. 280 

Com efeito, a emergência do sujeito moderno se dá pela ruptura com a teia 

fortemente imbricada de tradições à qual o homem se via atado desde o seu 

nascimento. É que até o início da modernidade uma parte significativa de sua 

história já estava contada a priori, sendo bastante as condições de seu nascimento 
                                                           
278 Inclusive porque “não decidir” é também uma forma de decisão – ainda que na oblíqua – da parte 
de quem, podendo decidir, decidiu não o fazer! 
279 No decorrer do processo de escrita, logramos publicar o presente tópico como parte integrante de 
outra pesquisa. Cf. BEDÊ, Fayga Silveira; BRILHANTE, Tércio Aragão. Da (in)segurança jurídica e de 
seu desamparo simbólico à ampliação do rol de intérpretes da Constituição. Nomos - Revista do 
Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 29.1, p. 29-54, jan./jun. 2009.1.  
280 De fato, fala-se sob um ponto de vista “econômico”, quando se “leva em conta a energia psíquica, 
a energia diretamente quantificável, da qual se poderia avaliar, por exemplo, seu aumento ou 
diminuição. O ponto de vista econômico consiste em supor, a partir da experiência clínica, que uma 
energia diretamente mensurável está circulando no aparelho psíquico [...] Em suma, trata-se ‘de 
acompanhar o destino das quantidades de excitação e de chegar, pelo menos, a alguma estimativa 
relativa de sua grandeza’.” Cf. CHEMAMA, Roland. (Org.) Econômico. In: Dicionário de Psicanálise. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1995, p. 55. 



 

 

156 

para determinar o seu lugar no mundo. Assim, nascer homem ou mulher, 

pertencente à aristocracia ou ao populacho, filho de sicrano ou de beltrano, nascido 

aqui ou acolá: e pronto: muito pouco restaria a esse homem para construir de sua 

biografia.  

O homem estava subjugado pela fixidez das estruturas sociais de então, é bem 

verdade. Mas não podemos negar, por outro lado, a existência de ganhos 

secundários, decorrentes por sua vez da sensação de segurança que é própria de 

toda submissão. Não por acaso o lamento de Manuel J. Gomes, ao afirmar que “a 

alienação é demasiado doce [...] e a liberdade demasiado amarga, porque está 

demasiado próxima da solidão. E da loucura.” 281 

Contra essa insólita propensão do homem ao assujeitamento, 282 insurge-se 

Etienne de La Boétie, interpelando-nos com um discurso siderado,  no qual o autor 

se mostra perplexo com a capacidade do homem de se prontificar voluntariamente à 

submissão. Por que milhões de homens se submetem ao desejo tirânico de um só, 

que, no limite, não passa de um homenzinho de carne e osso como outro qualquer? 

– é a pergunta com que o jovem filósofo nos interpela. 

Sem dúvida que o pensamento de La Boétie é animado pela crença na 

capacidade humana de repensar-se, a fim de mudar o curso de sua trajetória, pela 

compreensão de que a servidão “voluntária” não tem fundamento lógico-racional e é 

incompatível com um humanismo dignificante e emancipatório da pessoa humana.  

Contudo, a história da humanidade, sufragada pelas torrentes da 

irracionalidade, viria mostrar que o ser humano é muito mais complexo e 

incompreensível aos seus próprios olhos do que o otimismo filosófico de La Boétie 

gostaria de admitir. A tarefa da psicanálise será justamente a de tentar explicar 

aquilo que no homem não se subsume aos esquemas interpretativos lógico-

                                                           
281 Manuel J. Gomes é o tradutor de LA BOÉTIE, Etienne. Discurso sobre a servidão voluntária ou o 
contra o um. Cultura Brasil. Disponível em: <www.culturabrasil.pro.br/zip/boetie.pdf.> Acesso em: 28 
jun. 2008. 
282 Neste tocante, valemo-nos de um conceito operado por Foucault, para quem o assujeitamento 
implica, de uma lado, a submissão ao poder, e de outro, a própria formação do sujeito através dessa 
mesma submissão. Cf. FOUCAULT, [s. d.] apud BUTLER, Judith. La vie psychique du pouvoir: 
l'assujettissement en theories. Trad. Ingl. Brice Matthieussent. Trad. Port. Danielly Passos. [ s. l.]: Léo 
Scheer Editions, [s.d.].  
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racionais. É o que lhe escapa, o que refoge a todo juízo de razoabilidade, o que 

irrompe, em lapsos desconcertantes, das profundezas do seu inconsciente: o isso.  

Em “Totem e Tabu”, Freud 283 nos leva à seguinte questão: libertar-se da 

sujeição do outro implica, por sua vez, sujeitar-se ao desamparo. E, nesse caso, 

alguns seres humanos parecem ficar em dúvida. Esse quadrante inspira cuidados. 

Recuemos, portanto, para uma análise mais minudente. 

Sob o ponto de vista da psicanálise, é pelo Outro (e a partir dele) que nos 

constituímos como sujeitos. E é pela articulação da voz desse Outro, assumida 

internamente como sendo (parte constitutiva da) nossa, por engenhosos processos 

do inconsciente, que também nos desconstituímos. Assim, como diria o poeta 

Augusto dos Anjos: a mão que afaga é a mesma que apedreja.  284Com efeito, se a 

construção do ego se dá em meio a um terreno pantanoso, suscetível, de um lado, 

às pulsões libidinais do id (inconsciente); e de outro, às injunções do superego (voz 

disciplinadora que advém das estruturas sociais externas e é introjetada no 

psiquismo humano), 285 não admira que o advento da psicanálise tenha posto em 

xeque a própria concepção filosófica do homem, ao contrapor-se ao racionalismo 

iluminista do séc. XVIII. De fato, com “a enunciação do inconsciente, Freud vai 

revelar que a consciência é apenas uma parte visível do iceberg, o homem é 

essencialmente pulsão, desejo.” 286 Essa perspectiva nos induz a um novo “plano de 

pensabilidade”, 287 que nos acautela, em certa medida, contra arroubos voluntaristas 

que veem no homem um ser plenamente racional e unicamente regido por seu livre-

arbítrio.  

Recolocadas as coisas nesses termos, percebemos com Freud, mas também 

com Foucault, que as formas de adestramento e disciplinamento impingidas 

historicamente ao homem são muito mais complexas e poderosas do que La Boétie 

                                                           
283 FREUD, Sigmund. Totem e tabu. Rio de Janeiro: Imago, 1999. 
284 ANJOS, [s. d.] apud GONZAGA, Sergius. Educa Terra. Disponível em: 
<http://educaterra.terra.com.br/literatura/premodernismo/premodernismo_19.htm>. Acesso em: 20 
jan. 2010.  
285 Para maiores aprofundamentos, cf.: KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002.     
286 NERI, Regina. A psicanálise e o feminino: um horizonte da modernidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005, p. 29. 
287 Para usar uma expressão cara a Deleuze e Guattari. 
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poderia suspeitar nos idos do século XVI. Com efeito, a violência simbólica 288 

decorrente de uma situação de assujeitamento é uma forma de violência muito mais 

velada, e, portanto, mais difícil de identificar e de se contrapor.  

Os mecanismos de sujeição parecem ser tão eficazes porque se utilizam de um 

veículo interno para se disseminarem no psiquismo do assujeitado. Explicamos: se, 

por hipótese, o discurso do Outro é exercido no sentido de uma violência, sua voz 

tende a reverberar não somente fora, mas também dentro de nós, como um discurso 

internalizado, que desautoriza e desconstrói o ego, tornando mais difícil realizar um 

processo de individuação emancipatório e relativamente saudável do ponto de vista 

psíquico. O que, em outras palavras, pode significar um ambiente propício à 

perpetuidade das sujeições ditas “voluntárias”. 

Assim, desde que o homem moderno começou a empreender sua jornada 

rumo à liberdade e à insubmissão, entre recuos e hesitações – como é de praxe 

nesses casos – começou também a arcar com o ônus pela ruptura com o(s) que lhe 

tiranizava(m). 

O preço a pagar, como já vimos, é o desamparo. 

É justamente a “Totem e tabu” que Maria Rita Kehl recorre, na tentativa de 

explicar porque o sujeito que emerge na modernidade encontra-se no desamparo da 

autoridade paterna, órfão de filiação simbólica.  

De acordo com esse mito fundante das origens da vida em sociedade, nos 

primórdios os homens viviam em bandos, como irmãos dominados pelo pai, 

submetidos à lei do mais forte. Em troca de sua total sujeição ao pai, recebiam a sua 

proteção integral. Por outro lado, este pai, a um só tempo opressor e protetor, 

reservava-se o privilégio exclusivo do gozo de todas as mulheres. Os filhos, se não 

sofriam de desamparo, tampouco tinham direito ao prazer. Um belo dia, 

inconformados com a situação, todos os irmãos se reúnem e decidem rebelar-se 

contra o pai, matando-o e comendo o seu cadáver. A comida totêmica é festejada 

                                                           
288 “Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor significações e a impô-
las como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base de sua força, acrescenta 
sua própria força, isto é, propriamente simbólica, a essas relações de força.” (Itálico no original). Cf. 
BOUDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema 
de ensino. 2. ed. Petrópólis, RJ: Vozes, 2009, p. 25.     
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como a possibilidade de cada filho, comendo uma parte do corpo de seu pai, 

apropriar-se também ele de parte de seu poder. Contudo, 

[...] a relação com o pai tirano é carregada de ambivalência. À grande orgia 
que comemora o crime libertador seguem-se a culpa e o remorso. Foi 
preciso que o tirano morresse, esgotando nos irmãos a vertente de ódio, 
para que estes se dessem conta de que também o amavam; podemos 
imaginar nesse pai primitivo o carisma próprio daqueles que se encontram 
protegidos das feridas narcísicas; podemos também conceber, sem grande 
esforço, que um tirano amado é aquele capaz não só de proteger seus 
súditos como também de fazê-los gozar das delícias de uma submissão 
irrestrita. Não é nisso que consiste toda nostalgia masoquista de uma 
submissão sem limites? 289  

 

Segue-se uma situação paradoxal em que os irmãos, apesar de libertos desse 

pai devastador, não podem usufruir dessa liberdade de forma absoluta, pois agora 

cada irmão representa uma ameaça potencial a todos os outros, uma vez que todos 

estão livres e podem, portanto, sobrepujar uns aos outros em busca da satisfação de 

seus desejos. Assim, além da culpa pela morte paterna, sentem o medo de que uma 

nova tirania se instale a qualquer momento.  

Para evitar que a morte do pai tenha sido em vão, os irmãos se organizam e re-

instauram simbolicamente a autoridade do pai na forma da lei de interdição do 

incesto: cada filho tem direito de acesso a todas as mulheres, à exceção da mulher 

de seu pai. Logo, o tabu do incesto materno implica a renúncia ao gozo absoluto: “é 

a interdição do incesto que torna o gozo impossível e faz dos homens sujeitos, no 

sentido que atribuímos à expressão ‘sujeito do desejo’ - pois o desejo advém da 

perda do objeto de gozo.” 290 

Para Kehl, o mito criacionista de Freud enuncia a condição de desamparo do 

sujeito moderno que, ao passar da condição de filho a irmão (na esfera privada), e 

de súdito a cidadão (na esfera pública), perde a proteção que o pai tirânico lhe 

outorgava, ao fazer de sua filiação um destino pré-determinado, e, portanto, mais 

seguro. 291  Assim, o sujeito não passa incólume pela conquista de sua liberdade. A 

falta, o desamparo e a orfandade simbólica serão os fantasmas trancados nos 

calabouços do seu inconsciente.  

 
                                                           
289 Cf. KEHL, 2002, op. cit., p. 42. 
290 Id., ibid., p. 43.  
291 Id., ibid., p. 44. 
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5.4 A literatura é constitutiva do sujeito da modernidade?  

 

Para compreender de que modo a literatura serviu como um lenitivo para o 

desamparo do sujeito moderno, e, ao mesmo tempo, contribuiu para a sua 

reinvenção, cumpre esmiuçarmos um pouco mais o contexto social em que se 

configurou a modernidade emergente.  

A modernidade liberal burguesa, que vinha se engendrando, lenta e 

gradualmente, ao longo dos séculos XVI e XVII, só vai delinear plenamente as suas 

feições no decorrer dos séculos XVIII e XIX. Portanto, entra em declínio o Ancien 

Régime, em prol de um novo ethos, cujo núcleo central assim se estrutura, em 

apertada síntese: 

(i) núcleo político-jurídico: estado de Direito, supremacia constitucional, 
separação dos poderes; soberania popular, representação política, direitos 
civis e políticos; 

(ii) núcleo econômico: propriedade privada, livre iniciativa empresarial, 
economia de mercado; 

(iii) núcleo ético-filosófico: individualismo, liberdade pessoal, tolerância e 
otimismo. 292 

Ao declínio do Estado absoluto, corresponde a emergência de um indivíduo 

absoluto. 293 O poder econômico sofre um deslocamento de forças: a elite 

aristocrática que orbitava em torno das monarquias absolutistas e o próprio modus 

vivendi da corte começam a entrar em declínio em razão da intensificação do 

comércio, que faz surgir uma classe social burguesa cada vez mais poderosa e 

influente. 

A burguesia enriquecida, ávida por se desvencilhar do inoportuno Estado 

Absolutista, com seus poderes ilimitados de intromissão nos negócios privados, 

abre-se à construção de uma nova mentalidade. 

O próprio termo “individualismo” é relativamente recente: seu emprego remonta 

a meados do séc. XIX.  Pressupõe uma sociedade regida não só pela ideia de 

independência intrínseca de cada indivíduo em relação aos demais, como também 

                                                           
292 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico. São Paulo: Alfa-ômega, 1994, p. 29-43. 
293 De acordo com Maitland, [s.d.] apud WATT, Ian. A ascensão do romance. São Paulo: Companhia 
das Letras, p. 56: “[...] pela primeira vez o Estado absoluto deparou-se com o indivíduo absoluto”. 
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pela sua independência quanto ao modelo de pensamento e conduta baseados na 

“tradição” - paradigma vigente até aquele momento histórico. Ian Watt chama 

atenção, com muita perspicácia, para o fato de que a força que molda o culto ao 

individual é sempre social. E explica: 

A existência de tal sociedade depende evidentemente de um tipo especial 
de organização econômica e política e de uma ideologia adequada [...] que 
proporcione a seus membros um amplo leque de escolhas e de uma 
ideologia baseada não na tradição do passado, mas na autonomia do 
indivíduo [...] Em geral se concorda que a sociedade moderna é 
individualista nesses aspectos e que das muitas causas históricas de seu 
surgimento duas têm fundamental importância: o advento do moderno 
capitalismo industrial e a difusão do protestantismo, sobretudo em suas 
formas calvinista ou puritana. 294   

A crescente valorização do individualismo pela sociedade burguesa impeliu-a a 

forjar para si uma literatura mais consoante com seus valores, disposta a colocar no 

indivíduo o centro de suas atenções. Estavam criadas as condições sociais 

necessárias ao “[...] desenvolvimento do romance europeu como gênero literário 

[...]”, que, para grande parte das teorias literárias, nasce no século XVIII e “atinge o 

máximo da autonomia estética e da influência social no decorrer do século XIX”. 295   

O romance é o gênero que melhor reverbera a preocupação com os 

particularismos, com os detalhes da vida cotidiana, com a construção psicológica 

dos personagens. Ao ler o romance realista, o burguês não só se vê espelhado nos 

personagens romanescos, mas também constitui para si uma nova sensibilidade, 

que consagra e naturaliza os valores dos novos tempos.   

Observamos que o surgimento do romance realista na Inglaterra do século 

XVIII constitui, de certa forma, o desdobramento de uma prática que já vinha sendo 

antecipada pela escrita de diários e epístolas, ambos baseados na pré-

compreensão de que a vida comum do homem comum pode ser digna de ser 

contada.  

Contudo, o uso do termo “romance” só viria a se consagrar no fim daquele 

século, sendo considerado um novo gênero literário por inaugurar práticas inusitadas 

até então, rompendo com as formas consagradas pela crítica literária da época. 

Entre suas principais características está a ênfase no “realismo” ficcional, o qual é 
                                                           
294  WATT, Ian, op. cit., p. 55-56. 
295 MORETTI, Franco. Signos e estilos da modernidade: ensaios sobre a sociologia das formas 
literárias. Trad. Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 310. 
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obtido à custa de descrições minuciosas do tempo e do espaço onde as ações se 

desenrolam, numa tentativa de “fixar” os personagens, dando-lhes um lugar no 

mundo. Há também um apego romanesco ao detalhe, e ao detalhe do detalhe, numa 

tentativa de conferir maior verossimilhança à ficção. Ademais, os personagens 

recebem um tratamento personalizado, sendo sintomático que os autores se 

esmerem em individuá-los, outorgando-lhes nomes próprios, os quais devem soar 

críveis ao ouvido do leitor, reforçando ainda mais a impressão de realidade da 

ficção. 296 Finalmente, é preciso dizer que, para o romance realista, mais importante 

do que os fatos ocorridos, é a forma como os personagens se sentem em relação 

aos fatos, uma vez que a narrativa é contada do ponto de vista dos personagens, 

que são, em última instância, tratados como autênticos “indivíduos”. 297  

Tanto “realismo” só podia repercutir num processo de identificação por parte do 

público leitor: seja com o narrador, com o personagem, ou com o autor. O que 

importa é que ele, leitor, na privacidade de sua leitura, descobre, perplexo, que já 

não está mais sozinho no mundo; pois que há, ao seu lado, alguém que o entende 

como se o visse por dentro, alguém que lê sua alma, compartilhando dos seus 

pensamentos mais íntimos, seus medos mais devastadores, suas aspirações mais 

secretas: seu desamparo. 

Quando a noite cai, lenta e rarefeita, o indivíduo leitor descobre que não está 

tão sozinho quanto supunha. Há, assim como ele, outros “sonhadores de vela” 

irmanados no silencioso ofício da leitura. A silenciosa confraria dos “sonhadores de 

pequenas chamas”, celebrada por Bachelard, 298 se transmuda num ideal arquetípico 

na poética de Wallace Stevens, para quem leitor e livro, de tão rentes, parecem ser 

uma e mesma coisa:   

A casa era quieta e o mundo era calmo. 
Leitor virou livro, e a noite de verão 
 
Era como ser consciente o livro. 
A casa era quieta e o mundo era calmo. 
 
Palavras eram ditas como se não tivesse livro, 

                                                           
296 Ressaltamos que o nome atribuído aos personagens não estava entre as preocupações dos 
autores antes do advento do romance, por isso, seus personagens recebiam nomes arquetípicos (não 
individualizados), ou eram referidos apenas pelo sobrenome: não tinham nem prenome, porque não 
eram, na verdade, “pessoas”, com as singularidades que o indivíduo da modernidade requer. 
297 Para maiores aprofundamentos, vide: WATT, Ian, op. cit., p. 11 a 33. 
298 BACHELARD, Gaston. A chama de uma vela. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 31. 



 

 

163 

Só que o leitor, curvo sobre a página, 
 
Queria curvar-se, queria muito mais 
Ser o exegeta para quem o livro é real 
 
E a noite de verão, uma perfeição pensada. 
A casa era quieta porque tinha de ser. 
 
A quietude era parte do senso, da mente: 
Acesso de perfeição à página. 
 
E o mundo era calmo. A verdade num mundo 
Calmo, em que não há outro senso, é 
 
Calma, só verão e noite, só 
leitor, ali, lendo, tarde da noite. 299 
 
 

Assim, duas ideias, em especial, são atenuantes para o desamparo do leitor na 

modernidade liberal burguesa: (i) a compreensão, por identificação, de que ele não 

está tão insulado quanto o seu individualismo o levava a crer; na verdade, é sua 

singularidade que o coloca entre seus pares: outros sujeitos tão singulares quanto 

ele; (ii) e a compreensão, por analogia, de que, assim como o protagonista do 

romance tem um script para a sua vida, também ele, leitor, pode tecer o fio de sua 

própria história, organizando um quadro teleológico que empreste sentido ao roteiro 

de sua existência. Assim, por meio da leitura dos romances, os valores estéticos do 

psiquismo o impelem à simbolização do real, re-significando o nonsense da 

existência humana de modo a suportar o vazio da falta. 300  

É na ânsia de atenuar a falta de sentido e de verdade de que padece o sujeito 

moderno, que ele procura “aquecer sua vida gelada”, 301 ao ler histórias de homens 

comuns, que mesmo estando ao desabrigo como ele, possuem vidas que podem ser 

contadas porque têm um roteiro subjacente, com começo, meio e fim, e chegam a 

um desfecho capaz de revelar e explicar o sentido oculto de suas existências 

                                                           
299 Tradução de VASCONCELOS, Ruy. Afetivagem. Disponível em: 
<http://www.afetivagem.blogspot.com/>. Acesso em: 30 jun. 2008.  
300 O sujeito se constitui pela linguagem, mediação da qual ele se vale para representar 
simbolicamente o vazio inevitável da falta. Não é dado ao homem suportar a falta e conviver com o 
nonsense da existência humana, a não ser pela capacidade de simbolização do Real, por meio de 
representações sígnicas que constituem verdadeiras estruturas de sentido. Cf. KAUFMANN, Pierre 
(org.). Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud e Lacan. Rio de janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 1996.  
301 Na feliz expressão de BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai 
Leskov. In: BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo, 
Brasiliense, 1987, p. 214. 
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aparentemente sem sentido. 302 Ao ler um romance, enquanto rói as unhas, o sujeito 

moderno espera que também a sua vida possa fazer algum sentido; sentido este, 

que lhe será desvelado no momento final da trama. Kehl explica com aguda 

precisão:  

Este sujeito que perdeu o amparo das certezas constituídas pelas 
formações simbólicas das sociedades tradicionais, condenado a viver no 
isolamento de seu próprio eu, tem nos seus semelhantes, se não um 
amparo, um espelho. Se não uma garantia de verdade, um interlocutor 
para a incerteza. É desta rede de interlocuções que provêm as vozes da 
literatura moderna: da relação com o pequeno outro e sua condição de 
desamparo e de dúvida, que escreve para interrogar a falência dos 
enunciados de verdade. O escritor, seja o escritor dos diários e ensaios, da 
<<escrita de si>> que proliferou a partir de Montaigne, seja o escritor de 
ficção característico do séc. XIX, que se projeta em personagens que são 
<<homens como todo mundo>> é aquele que compartilha com o leitor a 
descoberta de que a referência paterna é insuficiente para nos constituir no 
contínuo vir-a-ser  da modernidade. 303 

 

Outra característica do romance que parece lhe conferir esse efeito lenitivo 

reside na sua espantosa verborragia. Lendo assim, meio de chofre, pode parecer-

nos desarrazoada uma tal ideia, por isso, vamos devagar. Com efeito, o sujeito 

neurótico da modernidade – eternamente culpabilizado pela sensação ilusória de 

que é o único responsável por suas escolhas – sente-se compelido a um 

esquadrinhamento contínuo do eu, despejando uma falação compulsiva nos ouvidos 

do “outro”, na esperança de que esse outro suposto seja capaz de reordenar e dar 

unidade ao caos e à fragmentação de que se reveste a sua frágil “identidade”.  304 

A “novela familiar do neurótico” provém do desamparo que o sujeito moderno 

sente por ter sido privado de um quadro mais estável de referências simbólicas: 

preço que ele é obrigado a pagar por ter rompido com a tradição que 

predeterminava as “escolhas” do homem antes da modernidade.  Ocorre que, a 

capacidade de autodeterminação do sujeito moderno é tão incomparavelmente 

maior do que a que dispunha o homem na pré-modernidade, que o primeiro é levado 

                                                           
302 “[...] é que pensamos nossas trajetórias de vida como se fossem romances, com começo, meio e 
fim articulados por alguma lógica e algum sentido revelado no “capítulo” final. Conseqüentemente, 
pensamos a nós mesmos como personagens dessa história.” Cf. KEHL, Maria Rita. Minha vida daria 
um romance. In: BARTUCCI, Giovanna. (Org.) Psicanálise, literatura e estéticas de subjetivação. Rio 
de Janeiro: Imago, 2001, p. 62. 
303 KEHL, Maria Rita. A constituição literária do sujeito moderno. Geocities. Disponível em: 
<http://www.geocities.com/HotSprings/Villa/3170/Kehl6.htm>. Acesso em: 1 jul. 2008. 
304 KEHL, 2001, op. cit., p. 61 et seq. 



 

 

165 

a crer, ilusoriamente, que dispõe de uma autodeterminação quase que absoluta de 

suas escolhas subjetivas. Assim, sente-se tão esmagado pelo peso da 

responsabilidade por seus erros, decorrentes de escolhas malsucedidas, que nem 

sequer se dá conta de que essas escolhas também são tributárias de processos 

sociais mais amplos do que ele, ingenuamente, é capaz de suspeitar.  

O modo como o neurótico moderno perscruta dia e noite o seu próprio eu, 

obsedado com a possibilidade de encontrar o fio da meada e “entender” o enredo de 

sua história é muito similar à compulsão que impele o romancista a uma contínua 

rememoração, contando tudo que diz respeito aos seus personagens nos mais 

ínfimos detalhes, como se a perda de um sentido transcendente pela modernidade 

pudesse ser compensada pelo resgate da dimensão terrena, temporal, que o 

romance se esmera em fixar.   

Essa verdadeira obsessão do romance realista em fixar seus personagens 

numa dimensão temporal e espacial é sintomática do desamparo da modernidade. 

Para demonstrá-lo, Benjamin lembra que nos padrões literários de todos os gêneros 

que antecederam o romance moderno, essa preocupação nunca esteve presente, 

pois, de algum modo, o sujeito pré-moderno se sabia pertencente a uma pátria 

transcendental, que o ligava a sua ancestralidade, independentemente da fixação 

das noções terrenas de tempo e espaço. 305 

Por isso, nada mais pertinente do que a comparação que Lacan traça entre o 

romance e a neurose: ambos ficam obsessivamente presos a detalhes que acabam 

gerando uma sobrecarga de informações, seja no pesado texto romanesco, seja na 

falação do neurótico. Por outro lado, Lacan contrapõe a elegância do conto à 

psicanálise: em ambos é possível colher efeitos de estilo, provenientes da contração 

do tempo que as suas elipses possibilitam. 306    

Num sentido convergente, ao comparar os textos romanescos aos textos 

etnográficos, Geertz sugere que a impressão de verossimilhança de uma narrativa 

(perseguida obsessivamente pelos romancistas do realismo, bem como, de resto, 

por certos antropólogos) não será alcançada pela sobrecarga de detalhes 

sumamente específicos que tanto pesam no texto de uns, como de outros.  
                                                           
305 BENJAMIN, Walter, op. cit., p.212. 
306 KEHL, 2001, op. cit., p. 57 et seq. 
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Ao invés de investirem em “tratados maçantes”, Geertz recomenda aos autores 

a “capacidade de nos convencer de que o que eles dizem resulta de haverem 

penetrado numa outra forma de vida (ou, se você preferir, de terem sido penetrados 

por ela) - de realmente haverem, de um modo ou de outro, ‘estado lá´”. 307    

O “estar lá” de Geertz soa como um convite, ou se preferirmos, um desafio a 

que o sujeito não se constitua apenas no que lê, mas também e, sobretudo, no que 

escreve. Como Montaigne que, ao concluir o ensaio “Do desmentido”, assevera: 

“Não fiz meu livro mais do que ele me fez”. Ou como Foucault, ao advertir que: “O 

papel da escrita é constituir, com tudo o que a leitura constituiu, um ‘corpo’ [...] como 

o próprio corpo daquele que, ao transcrever as suas leituras, se apossou delas e fez 

sua a respectiva verdade: a escrita transforma a coisa vista ou ouvida ‘em forças e 

em sangue’.“ 308 

Assim, ao que parece, a leitura e a escrita podem se tornar modos de 

subjetivação ainda mais poderosos sob o ponto de vista de uma estilística da 

existência se, ao invés de nos prendermos ao fetichismo do detalhe, estivermos 

dispostos a “estar lá”: atravessando e sendo atravessados pela vida, pelo texto, pela 

obra. 309 

Há aqui um movimento de mão dupla, pois, se de um lado, o romance realista 

funciona como um espelho dos valores fundantes da modernidade; por outro , as 

práticas de escrita e leitura em torno desse gênero literário constituem um dos 

fatores responsáveis por disparar o processo de conversão do homem comunitário 

medieval no indivíduo burguês da modernidade. 310  

Isto porque, em nosso entender, a linguagem não apenas reflete as condições 

sociais existentes, mas também as constitui. 311 Para nós, o poder das palavras não 

                                                           
307 GEERTZ, Clifford. Obras e vidas: o antropólogo como autor. Trad. Vera Ribeiro. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2005, p. 15. 
308 FOUCAULT, O que é um autor? Lisboa: Vega, 1992, p.143. 
309 Para uma abordagem muito interessante da relação entre a vida, tal como vivida pelo sujeito (pré-
figuração), a configuração da vida transformada em texto pelo autor, a re-figuração desse texto pelo 
leitor, e o modo como essas dimensões se entretecem, conferir, mais amiúde, a ideia de “tríplice 
mimese” de RICOUER, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1994, v.1. 
310 A tese sustentada por Rougemont, no sentido de ser o amor uma invenção literária, é muito 
ilustrativa da compreensão de que a linguagem pode ter um poder transformador frente à 
mentalidade de uma época.  Cf. ROUGEMONT, Denis de. História do amor no Ocidente. 2. ed. rev. 
São Paulo: Ediouro, 2003.  
311 Para mais, vide as discussões entabuladas ao longo do 2º capítulo. 
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se origina apenas da autoridade do locutor, como em Bourdieu, 312 pois o quê se diz 

(conteúdo discursivo), associado ao “modo” como se o diz (ethos discursivo) podem 

conferir às palavras o poder de interagir com a realidade social, transformando-a. 313 

E, se admitirmos, com Wittgenstein, que “Os limites da minha linguagem significam 

os limites do meu mundo”, 314 estaremos autorizados a pensar que, uma vez 

ampliados os limites de nossa linguagem, ampliados também restarão os horizontes 

de nosso mundo.  Assim, a emergência do romance realista, como gênero literário, 

teria sido fundamental para subtrair o homem de uma cosmovisão holística, 315 tão 

cara ao medievo, a fim de introduzi-lo no horizonte hermenêutico da modernidade: o 

individualismo.  

A essa altura da discussão, convém traçarmos um paralelo: será que, assim 

como os modernos se deixaram influenciar e transformar pelo romance realista, 

também nós, sujeitos da pós-modernidade, estaríamos criando uma forma de escrita 

capaz de ensejar um novo modo de subjetivação?  Será que o blog, como escrita da 

velocidade, será um gênero literário mais consentâneo às especificidades de nosso 

tempo?  

De fato, vivemos sob as injunções da era da velocidade e, como lamentava 

Benjamin, de há muito, “[...] já passou o tempo em que o tempo não contava” 316. Se 

a reflexão do filósofo era procedente para referir-se à passagem da narração oral 

das sociedades pré-modernas para a informação efêmera, célere e fugaz das 

sociedades modernas, quanto mais na contemporaneidade, em que precisamos 

articular formas de expressão subjetiva num mundo cuja rotação nos induz à 

vertigem. 

Trata-se, agora mais do que nunca, de encontrarmos linhas de fuga que nos 

permitam uma existência como “obra de arte”, 317 ainda que tudo à nossa volta nos 

                                                           
312 BOURDIEU, 1982, op. cit., p. 109. 
313 Cf. AMOSSY, 2008, op. cit., p. 136-143. 
314 Aludimos ao aforismo 5.6 de WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus lógico-philosophicus. In:  
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado lógico-filosófico / Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 114. 
315 Dumont define “holismo [como] uma ideologia que valoriza a totalidade social e negligencia ou 
subordina o indivíduo humano”, sendo ideologia, para o mesmo autor, o “conjunto das ideias e 
valores comuns numa sociedade”. Cf. DUMONT, op. cit., p. 279. 
316 BENJAMIN, op. cit., p. 206. 
317 FOUCAULT apud DELEUZE, Gilles. Conversações: 1972-1990. Trad. Peter Pál Pelbart. Rio de 
Janeiro: Editora 34, 1992, p. 118 e seq.  
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roube o tempo da meditação, o tempo ruminante em que nos apropriamos das 

nossas leituras, para reinscrevê-las, “em forças e em sangue”; não como o indivíduo 

que se limita a consumir subjetividades, mas como sujeitos capazes de 

singularidade: 

Existe a linguagem como fato social e existe o indivíduo falante. A mesma 
coisa acontece com todos os fatos de subjetividade. A subjetividade está 
em circulação nos conjuntos sociais de diferentes tamanhos: ela é 
essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos em suas 
existências particulares. O modo pelo qual os indivíduos vivem essa 
subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e 
opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, 
ou uma relação de expressão e criação, na qual o indivíduo se 
reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um 
processo que eu chamaria de singularização. 318 (grifos nossos) 

 

Para pensarmos as possibilidades de articulação de novos arranjos subjetivos 

face aos desafios da vida contemporânea, mapeando os novos processos de 

subjetivação, a partir de uma relação com a escrita hipertextual dos blogs, convém 

acrescermos mais duas ou três palavrinhas à problemática da pós-modernidade, 

questão à qual já nos reportamos por ocasião do 3º capitulo.    
 

5.5 Para um sujeito pós-moderno, acrescente mais vertigem, desamparo e 

liberdade: recomenda-se tomar com açúcar e muito gelo  

 

O sujeito da modernidade – de quem nós somos herdeiros diretos – pode ser 

perspectivado tanto sob um ângulo medieval, quanto, se preferirmos, de uma visada 

contemporânea.  

Se escolhermos o primeiro caminho, para vermos o sujeito moderno com os 

olhos do medievo, parecer-nos-á que ele pretere o valor da segurança em prol da 
liberdade, uma vez que a sua constituição se dá justamente pela ruptura com as 

filiações simbólicas que o amparavam, baseadas na teia de vínculos comunitários 

das sociedades tradicionais (arcaicas) da pré-modernidade. 

Essa perspectiva já foi objeto de nossas atenções nos tópicos precedentes. 

Contudo, a mesma história pode ser contada de outra forma. Basta que tomemos de 
                                                           
318 GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 4. ed. Petrópólis, RJ: 
Vozes, 1996, p. 33. 
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empréstimo as lentes com que Freud, voltando-se para o passado, avalia perdas e 

ganhos obtidos pelo homem moderno, ao longo de sua trajetória rumo ao processo 

civilizatório.  

Ao fazer esse balanço, em 1930, por ocasião do lançamento de “O mal estar 

na civilização”, Freud parte de um ângulo de observação que é relativo ao seu 

tempo. Por isso, as conclusões a que ele chega sobre o homem moderno são tão 

diversas daquelas a que chegaria o homem medieval, se hipoteticamente lhe fosse 

dado vislumbrar o sujeito moderno que lhe sucederia.   

O que estamos dizendo, em outras palavras, é que qualquer juízo de valor que 

se faça sobre o sujeito da modernidade vai depender necessariamente do ângulo de 

que o observarmos. Assim, em relação ao homem do medievo, o sujeito da 

modernidade parece um libertário, capaz de insurgir-se contra grande parte das 

referências que haviam sustentado a humanidade até então.  

Contudo, do ponto de vista em que Freud o analisa, parece-lhe que o homem 

moderno prefere sacrificar um quinhão da liberdade que havia conquistado, em 

proveito dos valores modernos da segurança. Ao resumir as conclusões de Freud, 

Bauman destaca que essa renúncia é a fonte do mal-estar que assola o homem 

moderno: “Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança 

que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual.” 319 

De fato, comparativamente aos novos sujeitos forjados pela pós-

modernidade, 320 parece-nos que o sujeito da modernidade prefere sacrificar o 

                                                           
319 BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 10. 
320 O termo “pós-modernidade” remonta à década de 1960, tendo partido de um movimento que 
desejava romper com os padrões arquitetônicos adotados pela estética urbanística moderna. A 
expressão “pós” transmitia a insatisfação e o desejo de ruptura de seus mentores frente aos valores 
nos quais se apoiava o estilo moderno. “Era hora, diziam os autores [do movimento], de construir 
para as pessoas, não para o Homem.” (Cf. HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa 
sobre as origens da mudança cultural. 9. ed. São Paulo: Loyola, 2000, p. 45.). Logo em seguida, o 
termo ganhou novos adeptos nas artes, na literatura e na filosofia, ultrapassando as fronteiras de seu 
reduto inicial. Sabemos que ainda hoje não há um consenso acerca do uso da expressão “pós-
modernidade” entre filósofos e sociólogos, mas não está entre os nossos objetivos o enfrentamento 
da controvérsia suscitada entre os teóricos que admitem a tese da pós-modernidade, tais como 
Lyotard, Harvey, Bauman e tantos outros, e aqueles que sustentam a tese de que estaríamos vivendo 
apenas uma radicalização desdobrada da mesma modernidade. Entre estes últimos, destacam-se 
Anthony Giddens (que prefere o termo “metamodernidade”), Lipovetsky e Sébastien Charles (para 
quem melhor seria falar em “hipermodernidade”), ou ainda Zarka e Gauchet (que cunharam o termo 
“ultramodernidade”). Todas essas correntes contrárias ao uso da expressão “pós-modernidade”, a 
despeito da nomenclatura escolhida, têm em comum a crença de que não teria havido uma ruptura 
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valor da liberdade no altar da segurança. 321 Assim, se os modernos (que 

pareceriam tão libertários frente aos pré-modernos) se nos afiguram um tanto 

acanhados, reticentes, temerosos e apegados aos ideais de ordem 322 e segurança, 

é porque a pós-modernidade aprofundou sobremaneira o processo disparado pelos 

modernos rumo à liberdade. 

Sem sombra de dúvida, os ganhos ampliados quanto à auto-fundação das 

escolhas pessoais em busca da felicidade individual entre os pós-modernos não se 

dão sem as perdas igualmente ampliadas que lhes correspondem. 

E o preço a pagar, como não poderia deixar de ser, é mais desamparo, 

incerteza e insegurança. Nas palavras de Bauman: “Os mal-estares da pós-

modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera 

uma segurança individual pequena demais.” 323   

Mas, afinal, de onde provém tanto mal-estar? 

É que a ideia de pós-modernidade, 324 tal como encampada por amplos 

segmentos da sociologia e da filosofia, tem assento na constatação da falência do 

projeto moderno. Tal projeto teria sido “liquidado” em razão da morte das grandes 

narrativas modernas – “sociedade sem classes, felicidade universal, realização do 

Espírito, emancipação dos indivíduos” 325 – que foram, paulatinamente, entrando em 

colapso. O esvaziamento dos grandes ideais modernos gerou o chamado “fim da 

                                                                                                                                                                                     
profunda o suficiente entre o nosso modus vivendi e o dos modernos ao ponto de justificar o nosso 
enquadramento numa era distinta da modernidade, isto é, numa era “pós”. Para ter acesso a essa 
discussão, de forma mais detalhada, vide: CHARLES, Sébastien. Cartas sobre a hipermodernidade 
ou o hipermoderno explicado às crianças. Trad. Xerxes Gusmão. São Paulo: Barcarolla, 2009, p. 15-
31.      
321 Aqui nos valemos da belíssima imagem usada por BAUMAN, 1998, op. cit., p. 10. 
322 Ordem: “uma espécie de compulsão por repetir que, quando um regulamento foi estabelecido de 
uma vez por todas, ele decide quando, onde e como algo deve ser feito; dessa forma, em toda 
circunstância similar somos poupados da hesitação e da indecisão.” FREUD [s. d.] apud BAUMAN, 
Zigmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2008, p. 57.  
323 BAUMAN, 1998, op. cit., p. 10. 
324 Para acessar um amplo quadro comparativo contendo as características que diferenciam a 
modernidade e a pós-modernidade, vide: HASSAN, [s.d.] apud CUNHA, Paulo Ferreira da. 
Paradigmas e desafios pós-modernos. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano V, n. 9, p. 265-299, 
2007, p. 273.  
325 CHARLES, op. cit., p. 19. 
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História”, 326 ou seja, a “crise de uma História concebida como um valor único e 

universal”. 327    

Nesse particular, convém ressaltarmos o papel da tecnologia e da mídia de 

massa como fatores de mitigação dos ideais da modernidade: 

Por um lado, a tecnologia da informática e da comunicação enfraqueceu o 
humanismo moderno ao valorizar uma visão a curto prazo, racional e 
pragmática, em detrimento de uma visão a longo prazo, preocupada com a 
universalidade e a felicidade coletiva.  Por outro lado, a mídia de massa 
provocou uma diversificação da informação, permitindo, por conseguinte, a 
multiplicação das mensagens que torna impossível qualquer discurso 
unitário, e problemática a existência de valores unanimemente 
partilhados. 328 
 

Assim, o tendencial esvaziamento dos discursos de caráter universalizante; a 

relativização dos valores morais, estéticos e culturais; a pulverização e 

fragmentação dos referenciais simbólicos e a co-existência de padrões de 

comportamento cada vez mais heterogêneos foram nos conduzindo, num curto 

espaço de tempo, 329 a um patamar de entropia social que nos leva a corroborar a 

ideia pós-moderna de ruptura com os ideais e valores sobre os quais a modernidade 

lançou  suas vigas.  

  
A amostra colhida junto a 153 professores e universitários entre 18 e 42 anos 

na cidade de Fortaleza (vide maiores especificações no 1º capítulo) pareceu-nos 

muito significativa acerca da forma como os respondentes percebem o aumento dos 

índices de individualismo, prevalência do valor da liberdade sobre o valor da 

segurança, entropia moral, incerteza e desamparo. 

De fato, para 79,5% (120, entre 151 questionários válidos), em geral, a geração 

pós-internet é mais individualista que a de seus pais. Para 82,1% (124, entre 151 

questionários válidos), em geral, a geração pós-internet está mais interessada em 

liberdade pessoal do que em segurança. E para 81,4% (123, entre 151 questionários 

válidos), em geral, a geração pós-internet sofre mais com uma sensação de 

                                                           
326 “O pós-modernismo tem sido associado não apenas com o fim da aceitação de fundamentos mas 
com o ‘fim da história’. [...]  A ‘história’ não tem forma intrínseca nem teleologia total. Uma pluralidade 
de histórias pode ser escrita, e estas não podem ser ancoradas por referência a um ponto 
arquimediano (tal como a ideia de que a história tem uma direção evolucionária).” Cf. GIDDENS, 
Anthony. As conseqüências da modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 1991, p. 55. 
327 CHARLES, op. cit., p. 20. 
328 Id., ibid., p. 20. 
329 Historicamente falando. 



 

 

172 

incerteza nas escolhas, desamparo existencial e confusão de valores morais do que 

a de seus pais.   

A ideia de liberdade foi comumente associada a um “[...] estado em que não 

nos dizem o que fazer e não somos forçados a fazer o que preferiríamos não fazer 

[...]”. 330  A questão que assoma é que, já aprendemos com Freud, – ou deveríamos 

tê-lo feito – que não há ganhos sem perdas. E o preço a pagar pelos pós-modernos, 

por mais liberdade, parece guardar uma relação diretamente proporcional aos custos 

agravados em termos de insegurança. Bauman se refere a um desconforto bem 

mais complexo, cujo pacote mescla sentimentos de incerteza, falta de proteção e 

insegurança. Para o autor, os sujeitos pós-modernos têm pagado  

[...] um preço alto, na verdade, ao se considerar o número de escolhas com 
que uma pessoa deve se confrontar todos os dias. Tais escolhas devem ser 
feitas sem a convicção de que os movimentos trarão ganhos amanhã ou 
que se afastar das opções que parecem ruins hoje não transformarão o 
amanhã em uma perda dolorosa. Não está claro em quem e no que confiar, 
já que ninguém parece estar no controle de como as coisas estão indo – 
ninguém pode dar uma garantia confiável de que elas de fato irão na 
direção imaginada. 331 
 

Muito ilustrativo da fala de Bauman é o desabafo de Priscila Castro, no blog 

“Fragmentos” (de textos?... de vida?...): 

[...] preciso de uns dias calmos e mais longos. de mais tempo. de mais 
força. de escolhas mais fortes, de conseguir fincar o pé e me manter 
nessas escolhas. o que eu realmente gosto. para conseguir avaliar o que 
me faz feliz ou me mantém feliz, o que é uma busca, ao que eu me adapto. 
[...]  
fraquezas à mostra. feridas abertas. tantas e tantos. os que passam e eu 
deixo passar. depois de uma insistência momentânea, de um apego 
frágil. de uma coisa mais minha, as vezes acho que a terceira pessoa da 
história não importa muito, não importa tanto. e essa insistência. nele. em 
todos. por uma confiança que não existe, ou que era tão frágil que se 
diluiu. ninguém é imune.  
[...] 
você se apropria um pouco, deixa um pouco de si. e cada um parte pro 
mesmo caminho, pra caminhos opostos. só não se veem do mesmo 
modo. a vida passa. e só podemos nos deixar passar. 332 (destaques 
nossos) 

 

Essa ideia de subjetivação como movimento, em fluxo contínuo e deslizante, e 

as angústias que advêm de sua tessitura líquida também fazem parte do universo de 

                                                           
330 BAUMAN, 2008, op. cit., p. 61. 
331 Id., ibid., p. 61. 
332 CASTRO, Priscila. Hoje.. Fragmentos. [S. l.], 6 dez. 2009. Disponível em: 
<http://fragmentos.blogspot.com/>. Acesso em: 24 jan. 2010. 
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escrita da entrevistada n. 05. Seu blog foi disparado em outubro de 2008 devido, em 

parte, a um relacionamento afetivo muito atribulado. As ideias de Heráclito de Éfeso 

– leitura de cabeceira na época – serviram de inspiração para o nome do blog. “Tudo 

flui, nada persiste, nem permanece o mesmo. O ser não é mais que o vir-a-ser” 333 – 

é a lição que ela foi buscar junto ao pré-socrático para tentar entender sua condição 

pós-moderna. 

Passado pouco mais de um ano de escrita no blog, Valeska se mostra bem 

mais apaziguada diante da incerteza, fluidez e instabilidade das relações humanas, 

cujos devires pós-modernos parecem desafiar qualquer possibilidade de fixidez, 

como ela mesma nos conta: 

[...] as pessoas são como nuvens, a pessoas são como uma areia 
movediça, a gente quer uma noção fixa das coisas, a gente quer que as 
pessoas sejam o que a gente quer que elas sejam, né? Que elas sejam, 
tenham sempre aquele comportamento esperado delas e elas são nuvens, 
o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro em transformação. Então, 
esse humano, a saída que eu tive pra sobreviver foi não esperar o retorno 
fixo desse humano, é não esperar que ele vá ter determinado tipo de 
comportamento ou no mundo virtual ou no mundo real ou em qualquer 
mundo que seja, porque se eu esperar isso, isso vai ser uma coisa muito 
dolorosa, né? E já doeu demais... Isso não significa que outras coisas não 
vão doer, mais nisso aí, meio que eu criei [...] minha fórmula, né, que é uma 
fórmula que outras pessoas também usam de conseguir sobreviver, então é 
uma coisa meio de sobrevivência mesmo. 334 

 

“Se a modernidade trouxe para cada pessoa a tarefa intransferível de 

autoconstituição – em contraste com as sociedades tradicionais em que as 

identidades eram atribuídas – ”, 335 na pós-modernidade esse projeto torna-se bem 

mais complexo, em virtude da fragmentação e diluição das subjetividades 

contemporâneas:  

A vida torna-se errática pela multiplicidade e pela fluidez, o eu se 
despedaça nas redes de comunicação, os indivíduos sentem-se investidos 
de solicitações bizarras na tarefa de se inventarem a si próprios, a 
plasticidade e o pastiche incorporam-se às maneiras de viver, [...] a unidade 
se desfaz no descarte sucessivo de intensidades momentâneas e os 
estados de ansiedade se acumulam. 336   

 

                                                           
333 HERÁCLITO, [s.d.] apud COTRIM, op. cit., p. 74. 
334 Entrevista presencial, concedida pela escritora n. 05. 
335 FRIDMAN, Luis Carlos. Vertigens pós-modernas: configurações institucionais contemporâneas. 1. 
reimpr. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 63. 
336 Id., ibid., p. 65. 
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Ao dar-se conta do incessante movimento de desterritorialização em que se 

constituem as subjetividades contemporâneas, Ana Valeska recompõe os espaços, 

emprestando uma poeticidade à sua vida, colhida em suas leituras e vertida em sua 

escrita no blog: “[...] É a poesia que deve impulsionar nossos movimentos. O olhar 
poético que se permite viver, enfrentar os riscos, afastar a rotina, banir o costume, 

expulsar os vícios que nos castram na ilusão de pertencimento a um território 
seguro [...]”. 337 (destaques nossos) 

Em sentido convergente, Joice Nunes apascenta a angústia sentida face aos 

devires de uma vida nova (trabalho novo? casamento à vista?), chamando para 

perto de si essa personagem ilustre que nos acompanha desde tempos imemoriais: 

a chuva. Há um cheiro de infância exalando da terra molhada? Ou é a noite escura 

da alma chovendo dentro de ti? 338 É sua dança gotejante sobre as nossas vestes? 

Ou são as mãos, tão pequenas, eternizadas no poema de Cummings? 339 Não 

sabemos. Não sabemos que labirintos se escondem por debaixo desse manto 

arquetípico: sabemos apenas que há um olhar amoroso, que estetiza a própria 

existência: ao inscrever a chuva no texto: ao inscrever o texto na chuva.    

[...] mas por agora quero saber da chuva que vem junto com o início do fim 
da década, que molha meu jardim, minha casa de sempre, minha terra de 
sempre. a poética da chuva alivia a dor da dúvida sobre o que está por 
vir, do que desconheço, da nova vida que se descortina diante dos 
meus olhos. eu miro e vejo: uma vida nova, uma nova vida. um fim, um 
começo. eu choro: um jeito torto de dizer ao mundo que eu tenho 
pernas fortes e corpo de contorcionista. 340 (destaque nosso) 
 

Assim, parece-nos que a escrita de si corporifica as subjetividades líquidas da 

pós-modernidade, dando-lhes densidade, peso, volume, cor, textura, calor: são 

como corpos-texto, atravessados pelo movimento rascante das palavras, que 

pululam diretamente do teclado ao ecrã, dando guarida amorosa ao autor quando a 

chuva vem forte demais.    

                                                           
337 MAIA, Ana Valeska. Começar. O ser em movimento. Fortaleza, 31 dez. 2008. Disponível 
em:<http://oseremmovimento.blogspot.com/search?updated-min=2008-011T00%3A00%3A00-
08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=49>. Acesso em: 5 
jan. 2010.  
338 Aqui nos valemos da belíssima imagem poética com que São João da Cruz descreve os estados 
desérticos da alma à procura de Deus. 
339 “Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas.” Cf. trecho do poema de E. E. 
Cummings, que se popularizou no Brasil, na voz de Zeca Baleiro. 
340 NUNES, Joice. [s. n.]. Sem mais delongas: este espaço é a minha king-size. Fortaleza, 24 dez. 
2009. Disponível em: <http://joicenunes.blogspot.com/>. Acesso em: 20 jan. 2010. 
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5.6 Escrita de si na cibercultura: sociabilidade e subjetivação 

 
No início, uma página em branco. Olho e antevejo caminhos a percorrer. Sei 
que escrever é muito mais que registrar, narrar, relatar. Escrever é marcar o 
espaço, realizar transposições, carregar através do corpo o sentido e o 
vivido. É botar corpo no papel, é territorializá-lo. Escrever é realizar outros 
movimentos por caminhos já percorridos [...]. É pura potência das 
experimentações, misturas de ingredientes diversos que fazem funcionar 
novas receitas. Se o consideramos do plano das misturas, da natureza dos 
encontros, do movimento de marcar e ser marcado escrever é um ato 
amoroso. 341  (itálico no original, sublinhado nosso) 
 

 

Parece-nos que na escrita hipertextual dos blogs tudo nos convida a uma 

mistura rizomática de ingredientes textuais, imagéticos e sonoros, em que a autoria 

se territorializa na inscrição de si e se desterritorializa 342 para dar passagem ao 

outro: o leitor. Assim, a marca forte de interatividade em que se inscreve a escrita no 

blog promove uma afirmação de si, que é, ao mesmo tempo, diluição no outro.  

A imagem do “rizoma” 343 – tomada de empréstimo à biologia pela filosofia 

deleuzeana – é um conceito interessante para a análise dos blogs, porque eles dão 

passagem a múltiplos itinerários, cujas chaves de acesso não são hierarquizadas, 

podendo-se conectar, indistintamente, de um ponto ao outro do blog, já que não há 

um eixo central. Assim, a navegação transcorre em fluxos não-lineares, alternando-

se o critério de temas, o critério cronológico (de trás para frente ou o inverso) ou, o 

que é mais comum, seguindo-se apenas um critério intuitivo, não-formal, não-lógico, 

de corpos que se misturam à leitura e à escrita, ao serem atravessados por ela.     

Contudo, o excesso de experimentações, misturas e desvios (ou ausência) de 

rota na escrita e na leitura pela rede cria uma atmosfera que pode se prestar à 

inventividade, mas também a um estado de dispersão improdutiva. É o que nos 

conta Victor da Rosa no blog “Notícias de três linhas”:     

                                                           
341 DIÓGENES, Glória. Itinerários de corpos juvenis: o tatame, o jogo e o baile. São Paulo: 
Annablume, 2003. 
342 “Com Deleuze e Guattari [...] há um permanente entrelaçamento móvel das forças de 
territorialização  (enquanto tendência de sistema) com as de desterritorialização (forças de criação, 
de inventividade), sendo que uma jamais esgota a outra: ambas se escalonam, trabalham, 
reconfiguram uma em relação a outra.” Cf. PAIVA, Antonio Crístian Saraiva. Sujeito e laço social: a 
produção de subjetividade na arqueogenealogia de Michel Foucault. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2000, p. 37. Para mais, vide: GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. Micropolíticas: cartografias do 
desejo. Petrópólis: Vozes, 1986. 

343 Cf. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1995, v.1. 
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O que a internet faz com a gente  
Eu estava lendo umas notas de Guy Debord, já cansado, quando meu pai 
chegou com o DVD de Cães de aluguel; comecei a assistir o filme perto das 
22h no computador mesmo; depois procurei algo nos extras e fiquei uns dez 
minutos escutando uma entrevista com o Tarantino; achei pouco, procurei 
algo no google e encontrei um diálogo até divertido em que Selton Melo 
defende a teoria de que todos os filmes de Tarantino são um só; já no 
youtube, acabei caindo em uma entrevista bem chata que Selton Melo 
concedeu à Fernanda Young; então lembrei - influenciado pelo tédio da 
entrevista, é provável - que a Fernanda Young pousou nua pra Playboy dia 
destes; enfim, até passou pela minha cabeça procurar suas fotos no google, 
mas achei melhor apagar a luz, escovar os dentes e dormir, pois já era 
quase uma da manhã. 344 
 

Por outro lado, o caráter rizomático dessa escrita/leitura se constitui pelo 

tráfego intenso de afecções entre autores e leitores, de sorte que a escrita de si na 

hipertextualidade do blog afirma e apaga a autoria, ilumina e eclipsa a figura do 

autor: tudoaomesmotempoagora. 345 Isso se deve ao fato de que não há fixidez nas 

tomadas de posição, mas, pelo contrário: tudo flui.  

São autores que servem café aos leitores, que se desvelam em mimos, 

cuidados e “prestações de contas”, como, por exemplo, ao se desculparem porque 

ficarão ausentes do blog por alguns dias ou porque têm escrito menos ultimamente, 

etc. Há toda uma etiqueta que se desenvolve entre o autor e seu público de leitores, 

em razão da forte interatividade dessa escrita, que seria impensável num sistema de 

publicação impressa. 

Ana Cláudia Pantoja, do blog “Café das Ilusões” é um exemplo muito ilustrativo 

do que ela mesma designa como a necessidade de se cultivar uma “elegância 

digital” para com o seu público-leitor: 

[...] se você pegar as primeiras postagens do Café das Ilusões você vai 
perceber que eu descrevo mesmo o ambiente em si, como é, que as 
pessoas podem sentar, existem mesas mais afastadas, existem mesas mais 
próximas, e tem sempre uma temperatura aproximada de 15º, 20º, então 
existe aquela coisa friazinha, tem uma época que eu falo quem é o garçom 
que às vezes serve, além de mim. Então tinha muito fortemente no início 
essa coisa de ambientação e ocasionalmente eu comecei a usar também 
umas postagens específicas pra amigos. Por exemplo, eu tinha uma amiga 
que gostava muito de cachaça. Era a única mulher que eu conhecia que 
curtia cachaça mesmo, de verdade, então eu ia atrás de alguma receita que 
envolvesse café e cachaça e eu postava especificamente para uma das 
leitoras. Ela se sentia privilegiada, ela sentia que era um tipo de atenção, 
quando era aniversário de alguém eu oferecia além do café, o doce favorito 

                                                           
344 ROSA, Victor da. O que a Internet faz com a gente. Notícias de três linhas. Florianópólis, 8 dez. 
2009. Disponível em: <http://victordarosa.blogspot.com/>. Acesso em: 8 jan. 2010.  
345 A grafia é uma corruptela da canção tão pós-moderna dos Titãs. 
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que eu sabia que era o da pessoa. Era uma forma de fazer carinho, como 
as pessoas entendem comida como carinho, né? 346 
 

Também em Victor da Rosa, autor do blog “Notícias de três linhas”, 

percebemos uma postura atenciosa na relação com seus leitores – seja ao viajar, 

seja ao se mudar: 

Domingo, Julho 6 2009 
Nota: Barcelona  
Para as onze ou doze pessoas que me lêem: faço uma viagem para 
Barcelona amanhã e só volto em meados de agosto, portanto estarei um 
pouco menos no e-mail. Um dos objetivos da viagem será o de pesquisar a 
obra de Joan Brossa, escritor e artista catalão, um dos autores do meu 
mestrado. O blog neste tempo continuará - eu não sei ainda se com a 
mesma frequência - com notícias de viagem: da cidade, da pesquisa, 
exposições, experiências, etc. Espero poder continuar atualizando quase 
todos os dias. Entonces, hasta, 347 
 

Segunda-feira, Janeiro 11 2010 
Comemorações  
Estou me mudando pra Belo Horizonte na próxima quarta-feira. Haverá uma 
festa de comemoração no aeroporto Hercílio Luz, no horário da minha 
partida. Meus melhores amigos inclusive estão fechando contrato com uma 
banda muito boa de jazz. De noite, ainda, a comemoração continua no 
Blues Velvet. Estão todos convidados! 348 
 

É o caso, também, da escritora portuguesa Eugénia Vasconcellos, que escreve 

um post, como quem se desculpa e/ou se justifica junto aos seus leitores, por algum 

erro de digitação eventualmente cometido: 

 
OLHÁ MOLA 349  
Eu dou erros ortográficos. Estava na insónia a pensar nisto dos erros 
ortográficos tão gráficos que dou. São exactamente como as molas de 
plástico em cores berrantes de prender a roupa. Olho para a frase, o 
estendal, e ZÁS!... todo encarnado, azul primário, amarelo de sol o meu 
erro. E roupa... nada!, só vejo a mola. Ela ali a balançar-se na cedilha a 
mais, no sacana do s, na marca Z na ponta da espada do Zorro. 350 
 

Para Simmel, o cultivo de um certo “tato” na interações sociais assume um 

significado muito especial, pois é ele que  

 
                                                           
346 Entrevista concedida por Ana Cláudia Pantoja, de Londrina-PR, com som e imagem capturados 
pelo Skype, em 6 jan. 2010. Para mais, vide: PANTOJA, Ana Cláudia. Café das ilusões. Disponível 
em: < http://oflerte.blogspot.com/>. Acesso em: 25 jan. 2010. 
347 ROSA, op. cit. 
348 Id., ibid. 
349 “Mola”, em português, de Portugal: prendedor de roupa. 
350 VASCONCELLOS, Eugénia. Olha mola. Mátria Minha. Portugal, 28 abr. 2009. Disponível em: 
<http://matria-minha.blogspot.com/>. Acesso em: 24 jan. 2010. 



 

 

178 

[...] leva à auto-regulação do indivíduo em sua relação com os outros, e num 
nível em que nenhum interesse egoísta, externo ou imediato, possa assumir 
a função reguladora. Talvez seja a ação específica do tato que marque os 
limites para os impulsos individuais, para a ênfase no eu e para as 
ambições [...] externas, sendo talvez a ação específica que sustente a 
legitimidade do outro. 351 

       

Do fluxo contínuo de trocas e atravessamentos entre autores e leitores deriva, 

portanto, toda uma política de gestão das sociabilidades. 352 Essa gestão é marcada 

pela ideia maussiana relativa à dádiva, como obrigação moral de retribuição, que, no 

caso dos blogs, se constitui pela triangulação de um autêntico ritual: postar/ visitar/ 

comentar.   

De fato, assim como nas sociedades arcaicas estudadas por Mauss, 353 

também há um código moral de retribuição de atenções e delicadezas da parte dos 

escritores de blog para com os leitores que visitam suas páginas e ali deixam seus 

comentários. 

Ana Claúdia Pantoja, por exemplo, mostra-se preocupada em devolver as 

gentilezas recebidas:  

Eu fico muito constrangida quando alguém me manda um bilhete, um 
bilhete mesmo escrito ou me mandam um e-mail que tenha sido cortês e eu 
não tenha o ato da resposta. Então eu me sentiria muito constrangida se 
alguém viesse 2, 3, 4 dias seguidos, uma semana seguida, fazendo 
comentário bacana no blog e eu, de alguma forma, eu não visitasse 
também, não deixasse resposta. No meu caso não é pra conquistar público, 
é uma reação humana de contato de cortesia, de gentileza, de elegância 
digital, vamos dizer assim. 354 (itálico nosso) 
 

Para Priscila Castro, do blog “Fragmentos”, essa sociabilidade marcada pela 

dádiva, talvez consista na característica que mais diferencia a experiência de se lidar 

com o blog, em relação à escrita de si em sua forma mais tradicional, o diário de 

gaveta:  

                                                           
351 SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da Sociologia: indivíduo e sociedade. Trad. Pedro 
Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 66. Ou, para uma preciosa análise da obra, vide: 
PAIVA, Antonio Crístian Saraiva. A questão da individualidade moderna na sociologia menor de G. 
Simmel. Revista Opinião Jurídica. Fortaleza, ano V, n. 9, p. 300-307, 2007.  
352 Para Simmel, “o que é autenticamente ‘social’ nessa existência é aquele ser com, para e contra 
com os quais os conteúdos ou interesses materiais experimentam uma forma ou um fomento por 
meio de impulsos ou finalidades. Essas formas adquirem então, puramente por si mesmas e por esse 
estímulo que delas irradia a partir dessa liberação, uma vida própria, um exercício livre de todos os 
conteúdos materiais; esse é justamente o fenômeno da sociabilidade. (destaque nosso) Cf. 
SIMMEL, ibid., p. 63-64.   
353 MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p. 194 e ss.  
354 Em entrevista com Pantoja, 33 anos, em 6 jan. 2010. 
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Já tive contato com várias pessoas pelo blog, pessoas que eu não conheço, 
que talvez nem chegue a conhecer. As pessoas se visitam, se 
freqüentam, quem faz isso também quer ser visitado, freqüentado. 
Talvez seja essa a principal diferença, a possibilidade de conhecer, de 
trocar. Além de tanto um [o blog], quanto o outro [o diário impresso] 
gerarem um processo de auto-conhecimento, que acho que é fundamental.  
 

Por sua vez, Joice Nunes, do blog “Sem mais delongas”, chama atenção para 

os vínculos de amizade que podem se originar independentemente da 

distância/proximidade física, uma vez que suas bases têm raiz num espaço que não 

é geográfico, mas que pode ser afetivo: 
Eu sempre travo relacionamentos com as pessoas que lêem e comentam 
meu blog. Já cheguei mesmo a fazer grandes amizades por causa disso. A 
pessoa comenta no teu blog, você comenta no dela e assim é 
estabelecida uma relação cujo nível de aproximação depende menos 
da localidade geográfica que do interesse das pessoas. Sinto carinho 
mesmo pelas pessoas que nunca vi na vida, mas que através do blog pude 
percebê-las e descobri-las, ainda que minimamente. Há respeito nessa 
relação entre os que lêem e os que são lidos. Tive apenas um desafeto com 
uma pessoa que não gostava das coisas que eu escrevia. 355 (destaques 
nossos) 
 

Nesse ponto precisamos retomar uma discussão anterior. Há um aspecto 

ambivalente no caráter gregário da escrita de si na rede, ao qual A escritora n.03 se 

reporta em trecho de entrevista transcrito no 3º capítulo, acerca da possibilidade dos 

laços virtuais ofuscarem, de algum modo, os laços presenciais.   

Assim, utilizando o instrumental teórico disponibilizado por Sennett, 356 

havíamos argüido uma suspeição acerca da sociabilidade virtual: 357 estaria a 

Internet estimulando demasiadamente a formação de vínculos por afinidade, em 

detrimento de uma maior alteridade nas relações sociais?  

A escritora n.03 nos conta suas impressões sobre a questão: 

[...] é muito difícil você hoje pegar um blog que tem dois mil seguidores e ver 
muita diferença entre os dois mil. Você pega os dois mil como se fossem um 
grupo de amostra de pesquisa, você faz 10 perguntas: eu tenho certeza que 
sete vão ter a mesma resposta, entendeu? Porque é, assim, uma coisa 
muito homogênea. Eu acho que a discussão empobreceu muito, na minha 
opinião, porque hoje você só segue ou só lê o blog que tem o mesmo perfil 
do seu.  

                                                           
355 Em entrevista concedida via email, por Joice Nunes, cearense, 28 anos, escritora do blog “Sem 
mais delongas”, em 18 de janeiro de 2010. 
356 Vide o 2º capítulo. 
357 Vide o 3º capítulo. 
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Ando pesquisando muito e me interessando muito por esses blogs de 
beleza, de cosméticos, e é super engraçado, porque não tem nenhum blog 
de cosmético que o seguidor não fale de cosmético. Um dia desses 
participei de um sorteio [...] e recebi e-mail: “Fui retribuir a visita no seu blog, 
mas quando cheguei lá ‘não tinha nada’.” Como ‘não tem nada’? Sete anos 
de blog, um milhão de textos do outro lado, então, assim, não tem nada?! 
Não tem nada que me interesse, tipo assim: “O que é que você tá fazendo 
aqui atrás de ganhar um pó se você não é..., se você não tem muita coisa 
pra trocar?” É a mesma coisa [em blog] de culinária. Às vezes eu vou lá, 
pego uma receita, deixo um comentário: “ah, fiz ontem o seu mousse de 
maracujá e adorei”. Agora como a pessoa foi retribuir... Eu acho que isso 
empobrece um pouco a discussão. 358 

 
Talvez o excesso de comodidade e facilidade com que as ferramentas da 

Internet põem em contato pessoas cujas afinidades eletivas lhes aproximam (porque 

pertencem aos mesmos segmentos, listas de discussão, grupos de interesse, etc.), 

possa lhes induzir, em alguma medida, a uma espécie de refração “preguiçosa”, 

digamos assim, face ao mistério da différence.   

Assim, embora o problema mereça ser referido, entendemos que não deve ser 

superdimensionado, pois desde que o mundo é mundo, os homens estão em busca 

de pessoas com quem possam falar “a mesma língua”, dividindo os mesmos 

códigos, a fim de sentirem a apaziguadora sensação de que alguém os compreende. 

O que a Internet faz, portanto, não é “criar” esse tipo de demanda psíquica, mas tão 

somente aclimatar condições favoráveis para que esses “encontros de almas” se 

dêem.    

Assim, fazer novos amigos ou conservar os que já se têm parece ser um dos 

diferenciais mais importantes entre o blog e o diário de gaveta. A celebração da 
amizade é uma das causas mais recorrentes, quando indagamos pelas motivações 

que conduzem à escrita de si no blog. Ao coligirmos o discurso oral (entrevistas) e o 

discurso textual (posts dos blogs), parece-nos que o cultivo de si também reverbera 

em cultivo do outro e de seu afeto. 

E não somente nos casos retratados acima, com Joice Nunes, Priscila Castro e 

Victor da Rosa. Referências nesse sentido também podem ser encontradas no 

discurso de Noga Sklar, no blog de Ana Valeska (que escreve posts para 

homenagear alguns leitores especiais), 359 bem como da própria Mariana Marques, 

                                                           
358 2ª entrevista com a escritora n. 03. 
359 É o caso do post “Dinha e o fantástico mundo das formigas”, que Valeska escreveu em 
homenagem a uma aluna, que também é leitora de seu blog, porque, assim como o poeta Manoel de 
Barros, “[...] ela pára pra olhar como é que as formigas são, entende? Ela tem esse olhar...”. Cf. 
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que se vale bastante de seu blog para manter contato com pessoas amigas que já 

não moram na mesma cidade. 

A criação, manutenção e fortalecimento de laços de amizade também são 

temas recorrentes no discurso de Ana Cláudia Pantoja.  Sua experiência como 

escritora virtual começou com o fotolog “O som do sim”, por uma demanda de sua 

mãe, que morava em outra cidade e andava saudosa da filha. Assim, Ana Cláudia 

ganhou sua primeira máquina digital, sob condição de que o presente revertesse em 

muitas fotos e bilhetinhos virtuais, que servissem de elo com os familiares desejosos 

de notícias.  

Contudo, como a ênfase do fotolog recai mais sobre a imagem e menos sobre 

o texto (relação que se inverte no blog), com o tempo, Ana Cláudia sentiu que havia 

deixado sua intimidade ao relento e passou a ficar mais incomodada com a 

superexposição de sua imagem estampada nas fotos. Sua “[...] primeira ideia foi: 

‘então eu vou simplesmente suspender o [...] fotolog’, mas aí isso significaria perder 

o contato com muita gente interessante que eu tinha travado e tinha conhecido ao 

logo daquele tempo.”  

Foi então que lhe ocorreu a ideia de migrar para o blog, no qual se evidencia a 

prevalência do texto sobre a imagem, dando ao autor mais controle sobre o grau de 

exposição que deseja permitir.  Assim nasceu o “Café das ilusões”, blog em que 

escreve até hoje. Mas como o blog garante muito mais espaço (do que o fotolog) 

para a escrita de si, Ana Cláudia começou a perceber que seu texto tinha o condão 

de trazer as pessoas para perto dela.  

Com alguma freqüência, leitores que, em princípio, não passavam de 

“conhecidos”, acabaram tornando-se amigos em função de uma leitura contínua do 

seu blog. “As pessoas me conhecem vagamente e por alguma razão chegam ao 

blog. Isso vai criando um tipo de intimidade que não era inicialmente prevista, não 

era tão palpável assim.” Para ilustrar a situação, cita o caso de Raquel Gondim. 

Embora elas já tivessem morado na mesma cidade, sempre com muitos amigos em 

                                                                                                                                                                                     
entrevista em 4 jan. 2010 a MAIA, Ana Valeska. Dinha e o fantástico mundo das formigas. O ser em 
movimento. Fortaleza, 4 dez. 2009. Disponível em: <http://oseremmovimento.blogspot.com/>. Acesso 
em: 20 jan. 2010.     
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comum, a amizade só decolou realmente tempos depois, quando, apesar da 

distância geográfica, Raquel se tornou leitora assídua do blog de Ana Cláudia:  
 

[...] ela [a Raquel] me mandou uma mensagem esses dias dizendo que ela 
se sente muito mais minha amiga agora, pela leitura constante dos blogs, 
do que quando nós tínhamos contato pessoal. Então o blog hoje já não é só 
pra manutenção de laços, ele é pra [...] fortalecimento mesmo. 
 

Por fim, Ana Cláudia compara as características do email e do blog, na 

qualidade de veículos de socialização, e conclui que o blog apresenta uma série de 

vantagens sobre o email, notadamente quando se deseja manter-se continuamente 

em contato com um grande número de pessoas ao mesmo tempo: 
 

eu sinto uma necessidade muito grande em manter os laços com os amigos 
que eu deixei em outras cidades e [...] o contato no caso do blog, mesmo 
em relação ao e-mail, não é que barateie em termos de dinheiro, mas 
economiza tempo. Se eu escrevo uma postagem qualquer no blog, quem 
quer, vai, acessa... diferente do e-mail, que precisa mandar pra uma 
quantidade de pessoas, tem bloqueio de ordem técnica, você nunca tem 
certeza se chegou ou não... E o blog, você vê de imediato. E também não é 
imposto. E o e-mail, acho que às vezes ele é chato. Tem determinadas 
postagens que você não quer ler. Você preferia que a sua caixa de 
mensagens fosse mais livre. No caso do blog, só acessa quem quiser, 
quem tiver interesse [...] ele é totalmente opcional. Isso me agrada muito em 
relação ao e-mail e tem funcionado muito bem pra manter contatos.  
 

Assim, em virtude da intensa sociabilidade proporcionada pelo blog, é que 

tanto Ana Cláudia Pantoja, quanto Ana Valeska Maia conseguem manter-se em 

contato com seus alunos, mesmo depois que suas disciplinas acabam. Talvez 

porque se trate de uma escrita intimista a que, no entanto, os leitores têm acesso 

cotidianamente, isso acabe suscitando um sentimento de familiaridade em relação à 

figura do escritor, o que “autoriza” os leitores a se sentirem próximos, mesmo que 

fora do plano virtual não tenham tanta razão para isso. É Valeska quem explica: 

Como eu sou professora, alguns alunos acompanham o blog, né? E ali eles 
ficam muito surpresos, normalmente, porque eles veem a professora 
ministrando conteúdos [...] que tão lá na grade curricular do curso, da 
disciplina, e ali naquele lugar, eles: ‘Mas eu não imaginava que a senhora 
escrevesse assim, né, desse jeito tão humano.’ Assim, como eu também 
posso tá sentindo isso, né? Então aquela linguagem ali do blog, ela 
permite também que uma pessoa que te veja de uma determinada 
maneira, te veja de outra. 360 

É interessante percebermos que o discurso da escritora faz menção a uma 

mentalidade, ainda hoje muito difundida, relativa às concepções que impõem ao 
                                                           
360 Em entrevista concedida por Ana Valeska Maia.  



 

 

183 

homem uma “identidade” pessoal unívoca e invariável. Afetados por esse modelo 

homogeneizante de pensamento, alguns alunos de Ana Valeska tendem a sentir 

estranhamento e perplexidade, quando, ao acessarem o universo de sua escrita 

íntima no blog, se deparam com um repertório de palavras, gestos e atitudes que 

não coincidem com os da persona com quem se habituaram a lidar em sala de aula. 

Há um conjunto de expectativas “congruentemente” generalizadas por tais 

alunos em relação à sua professora, cujos sustentáculos caem por terra diante de 

uma escrita intimista que desafia toda possibilidade de enquadramento 

unidimensional.   

Ao questionarmos se o tráfego intenso de fluxos entre o público e o privado não 

a faz sentir muito vulnerável diante de seus alunos, Valeska nos responde com outra 

questão:  

- Quantos personagens cabem no ser humano? 

Antevendo aonde Valeska quer nos levar, aquiescemos: “vários”.  

Ao que ela vai retorquir: 

Então... O do blog também pode ser um personagem, assim como é na sala 
de aula. Qual é o eu real? O que é esse eu real? Será que a pessoa 
conhece o seu eu real? Será que esse eu real [...] também num é mais um 
personagem? Não é tão simples assim, né? O ser humano, ele tem 
camadas e camadas e camadas e camadas. 
 

Como já vimos no 2º capítulo, para Ervin Goffman, a sociedade é comparável a 

um theatrum mundi, em que os homens são vistos como atores, a quem cabe 

cumprir uma miscelânea de papéis, cujas representações ficam adstritas às 

condições cênicas. Para Goffman, cada modalidade de interação social dita uma 

determinada inflexão de voz, um figurino, uma postura cênica, etc., de sorte que o 

resultado da performance dos atores advém da situação em que se encontram os 

interactantes. Ajustando as representações que lhes cabem, de acordo com as 

circunstâncias dadas, os atores encenam este ou aquele personagem a fim de 

“salvarem a sua face” e manterem a confiança do auditório. 361 

 

                                                           
361 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópólis: Vozes, 2004.  
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A leitura de Goffman é uma clara tentativa de se insurgir contra concepções 

totalizadoras e unidimensionais, que pretendem emprestar ao homem uma 

subjetividade coesa e unificada. Por seu turno, Bernard Lahire chama atenção para 

uma série de injunções identitárias, como o nome próprio 362 e a assinatura, cujas 

marcas sociais fortalecem a construção social em torno de uma “personalidade” 

unívoca que supostamente encerraria o si-mesmo. 363 

 

Por outro lado, para Lahire, mais importante que nos atermos às concepções 

unívocas (que postulam uma “unidade fundamental da subjetividade”) ou às 

concepções plurívocas (que postulam o esfacelamento, estilhaçamento ou o 

fracionamento generalizado do eu), como em Goffman, entre outros; mais 

importante, de fato, é formularmos a seguinte questão: “quais são as condições 

sócio-históricas que tornam possível um ator plural ou um ator caracterizado por 

uma profunda unicidade?” 364 

 

Em sentido convergente, quando Ortega y Gasset enunciou a máxima “Eu sou 

eu e a minha circunstância” – 365 quis instaurar um modo de pensamento que desse 

ao homem não uma “natureza”, mas sim uma “história”. Assim, a título de ilustração, 

a homogeneidade, a coerência e a estabilidade das sociedades tradicionais 

fracamente diferenciadas da pré-modernidade dotaram os atores sociais de 

condições materiais e culturais de existência que os conduziram a uma maior 

unicidade subjetiva. 366 

 

De outro lado, as condições sócio-históricas que se nos apresentam nas 

sociedades pós-modernas parecem nos levar a uma subjetividade mais plural e 
                                                           
362 Sobre a questão do nome próprio ser – ou não – uma injunção determinante na biografia do 
homem, vale recordar as palavras com que Julieta convida Romeu a trair as destinações sociais que 
seu nome lhe impinge:  “Somente teu nome é meu inimigo. Tu és tu mesmo, sejas ou não um 
Montecchio. Que é um Montecchio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem outra parte 
qualquer pertencente a um homem. Oh! Sê outro nome! Que há em um nome? O que chamamos de 
rosa, com outro nome, exalaria o mesmo perfume tão agradável; e assim, Romeu, se não se 
chamasse Romeu, conservaria essa cara perfeição que possui sem o título. Romeu, despoja-te de 
teu nome, e em troca de teu nome, que não faz parte de ti, toma-me toda inteira!” Cf. 
SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. In: SHAKESPEARE, William. Obra completa. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1988, v. 1, p. 307. 
363 LAHIRE, Bernard. Homem plural: os determinantes da ação.  Petrópólis, RJ: Vozes, 2002, p. 22. 
364 Id., ibid., p. 24. 
365 ORTEGA Y GASSET, [s.d.] apud BRAGA, Orlando. Sofos. Disponível em: 
<http://sofos.wikidot.com/ortega-y-gasset>. Acesso em: 29 jan. 2010.  
366 LAHIRE, op. cit., p. 24. 
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fragmentária, como no discurso de Valeska ou como nas teses pretendidas por 

Goffman.  

 

Em vez de concebermos o ser humano a partir do pensamento dicotômico 

sobre o qual a modernidade erigiu seus postulados – interioridade/exterioridade; 

dentro/fora; indivíduo/Estado; moral/Direito – será necessário pensarmos o processo 

de subjetivação pós-moderno, assim como Valeska nos sugeriu: subjetividade que 

se constitui a partir de “camadas e camadas e camadas”. Ou como prefere Deleuze, 

reapropriando-se das ideias de Foucault: será, talvez, o caso de pensar a 

subjetividade como “dobra”.    

 

Com Foucault, Deleuze nos convida a tentar pensar o “dentro como operação 

do fora”. Em “toda a sua obra, um tema parece perseguir Foucault – o tema de um 

dentro que seria apenas a prega do fora, como se o navio fosse uma dobra do mar.” 
367 Como se o lado de dentro sempre fosse a dobra de um lado de fora pressuposto: 

 

Por um lado, há uma ‘relação consigo’ que começa a derivar-se da relação 
com os outros; por outro lado, igualmente, uma ‘constituição de si’ começa a 
derivar do código moral como regra de saber. Essa derivação, esse 
descolamento devem ser entendidos no sentido de que a relação consigo 
adquire independência. É como se as relações do lado de fora se 
dobrassem, se curvassem para formar um forro e deixar surgir uma relação 
consigo, constituir um lado de dentro que se escava e desenvolve segundo 
uma dimensão própria [...]. 368 (itálico no original)   
 

Encampando o conceito de subjetivação em Foucault, mais tarde retomado e 

reapropriado por Deleuze e Guattari, Danielly Passos 369 compreende a 

subjetividade como “um arranjo singular entre instâncias individuais e coletivas.” 

Assim, explicita, “um processo de subjetivação se constrói a partir de uma relação de 

forças, através das quais se produzem as ‘dobras’ que constituem um sujeito.” 

Convém observarmos que a constituição do sujeito não é pensada aqui numa 

relação de oposição ao mundo exterior. Ao contrário, conclui: “sua ‘interioridade’ 

advém da forma característica como as forças externas o atravessam.” 

 
                                                           
367 DELEUZE, Gilles. Foucault. 6. reimpr. São Paulo: brasiliense, 2005, p. 104. 
368 Id. Ibid., p. 107. 
369 Cf. OLIVEIRA, Danielly Passos de. Narrativas modernas e contemporâneas do amor e da 
feminilidade. 2008. 281 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2008, p. 13. 
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É interessante percebermos que Ana Valeska procura compor um arranjo 

singular que dê conta, ao mesmo tempo, de uma demanda psíquica por coesão 

(unicidade), que, no entanto, seja capaz de abrigar essa multiplicidade de 

personagens que as subjetividades plurívocas de nossos tempos ensejam: 

 
[...] pra mim a minha vida é sempre, é tudo misturado mesmo. Eu não 
separo [público e privado], eu não agüento, pra mim é uma coisa que eu 
não suporto: eu não posso ser uma pessoa na faculdade e outra em outro 
lugar, não dá. [...] dentro da sinceridade do que eu sinto, eu posso ser 
várias, mas em todo momento eu vou tá sendo sincera. Então não tem 
problema ele [o aluno, o outro, etc.] olhar aquele personagem ali. 

 

 Na singularidade de seu arranjo, Valeska procura suprir a necessidade de ser 

autêntica consigo mesma. Mas como sabe que é múltipla, procura viver cada papel 

em consonância com a sinceridade de seus sentimentos. Desse modo, compõe uma 

obra bastante engenhosa, buscando contemporizar exigências em princípio 

antitéticas, como os valores da “autenticidade” (sinceridade) e os da representação 

social (performance).  

 

5.7 O mal-estar na cyberintimidade   
 

Ao longo do trabalho, foi-se evidenciando para nós o caráter paradoxal da 

cyberintimidade, em suas mais diversas manifestações. E, no que tange aos 

elementos de sociabilidade que derivam da escrita de si na rede, essa regra de 

contradição parece se manter.  

Assim, a mesma escrita íntima que suscitou o carinho enternecido dos leitores 

de Fal Azevedo (do blog “Dropsdafal”), 370 Cristiana Guerra (do blog “Para 

Francisco”), 371 e de Ana Cláudia Pantoja (do blog “Café das Ilusões”), 372 em razão 

do falecimento súbito de seus respectivos esposos, também é capaz de suscitar a 

inveja, a maledicência e a calúnia em leitores que se aproveitam do anonimato para 

enviarem comentários maldosos aos escritores dos blogs que acompanham. Foi o 

                                                           
370 AZEVEDO, Fábia V. Drops da Fal. Disponível em: <http://dropsdafal.blogbrasil.com/>.  Acesso em: 
31 jan. 2010. 
371 GUERRA, Cristiana. Para Francisco. Disponível em: < http://parafrancisco.blogspot.com>.  Acesso 
em: 7 jan. 2010. 
372 PANTOJA, Ana Cláudia. Café das ilusões. Disponível em: <http://oflerte.blogspot.com/>. Acesso 
em: 25 jan. 2010. 
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caso, por exemplo, de I. H., cuja felicidade marital é tão ostensiva, que pode se 

tornar insuportável para certos leitores mal-resolvidos consigo mesmos: 

 
No momento [o meu blog] não é [aberto a comentários] não, porque esse 
negócio de comentar é [...] muito controvertido [...] raramente aparece um 
leitor que comenta como leitor de livro, como leitor de literatura. Isso é raro. 
Tem as pessoas que se chocam com o nível de intimidade que você expõe 
lá, são super agressivas... Então, de uns meses pra cá, eu simplesmente 
cortei os comentários. [...] geralmente as pessoas que fazem isso 
[comentários agressivos] colocam comentários anônimos, tá entendendo? 
As pessoas acham que a Internet é pra despejar lixo, é pra você se 
esconder atrás de um pseudônimo, falar coisas que você jamais teria 
coragem de falar pessoalmente, sem assinar seu próprio nome embaixo. Eu 
sei que a internet é isso, uma oficina de mentiras, mas eu não uso dessa 
forma, uso de uma outra forma. Eu acho que a internet é um super espaço 
para você se comunicar com as pessoas. É um meio super fácil de você 
publicar o que você escreve, mas eu faço questão absoluta da verdade. 
Fica difícil. [...] o que eu comento, em alguns poucos blogs que eu 
freqüento, é pertinente ao conteúdo do blog. Eu não vou lá dizer que o autor 
do blog é um idiota, é um cretino, tá entendendo, esses ataques gratuitos. 
Teve uma pessoa uma vez, por exemplo, que mandou uma carta anônima, 
entre aspas, denunciando que meu marido tava me traindo na Internet. 
Coisas desse tipo... É muita gente movida sei lá porquê, por sentimentos 
nem tão nobres... 373 
 

Mesmo tomando certas precauções, seja com a moderação dos comentários, 

seja “fechando” para comentários, ainda assim, o escritor de blog está sujeito a 

incompreensões, críticas e comentários negativos de maneira geral, pois a 

interatividade é própria do blog, e se realiza, nem que seja por email, instando o 

autor a se manifestar a respeito, na devolução do email recebido ou no próprio blog. 

O caráter interativo do blog esmaece as fronteiras que tradicionalmente se 

interpunham entre escritores e leitores. As relações se horizontalizam. Muitos 

leitores são, também eles, escritores de blogs. E, ao fazerem suas intervenções no 

texto dos demais, por meio de seus comentários, acabam dissolvendo a figura do 

autor, pois instauram, muitas vezes, um outro foco de discussão. É que se o 

comentário em questão foi disparado pelo post do autor, ele pode iniciar, com os 

comentários supervenientes, um outro debate, inteiramente alheio ao texto do “dono” 

do blog. Assim, paradoxalmente, há afirmação de autoria na escrita virtual de si, mas 

há, da mesma forma, diluição de autoria. Vejamos a experiência de nossa 

entrevistada n. 03 relativamente à questão: 

                                                           
373 Em entrevista concedida em janeiro de 2010. 
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[...] uma coisa que eu tenho percebido é que deixou, o blog deixou de ser 
um diário virtual pra virar uma comunidade. Hoje você vê que nenhum blog 
existe mais isoladamente. [Em] todos os blogs que são lidos e que são 
atualizados, existe uma comunidade de discussão sobre esse blog. Existem 
seguidores desse blog, que são as pessoas que, oficialmente, quando você 
‘posta’ elas sabem. No tempo que eu comecei não existia isso, né, você 
tava ali absolutamente o ‘autor’, os comentaristas iam ali e 
alimentavam de algum tipo de feed back, você respondia, mas aquele 
espaço era seu. Acho que hoje não, hoje você virou um moderador de 
uma comunidade que cresce em torno do seu blog. Eu acho que antes 
não era claro quantos leitores eu tinha, quantos seguidores eu tinha – eu, 
quando eu digo ‘eu’, na condição de blogueira, né? – E aí, às vezes, eu 
tinha cem, mil, duzentos leitores e tinha um comentário, né... Ou então eu 
tinha uma resposta unitária: gostei do seu blog, você vai lá e diz brigada um 
beijo, você vai lá e diz ‘outro’ e acabou. Hoje eu acho que como os blogs 
têm temas específicos – blogs de literatura, blogs de culinária, blogs de 
maquiagem, que eu adoro, completamente viciada, blogs de roupa, blogs de 
não sei quê... é... E o Blogspot, que é o principal, e o Wordpress, também, 
criaram essa condição de você poder ter um fórum dentro do blog, ou ter 
seguidores claros, que quando você abre um blog, você sabe quantos 
seguidores ele tem, tá ali, as carinhas tudim, tal, tal tal... E aí  a maioria 
dessas pessoas hoje comenta sim, né... E aí que eu acho que você deixa 
de ser o autor, de tá na figura absoluta e muitas vezes superior pra 
hoje ser o moderador de uma comunidade, porque você perde o 
controle sobre aquilo que nasce dentro do seu blog. Claro que a 
moderação dos comentários é ativada, o que você não quiser aceitar, você 
não aceita, mas pelos menos na maioria dos blogs que eu sigo, que têm 
muitos seguidores, dentro dos comentários gera-se outra discussão e 
às vezes o autor do blog não tem mais a mesma importância que tinha 
depois que ele botou ali o post, entendeu? O que eu tenho visto é isso. 
Hoje, essa é uma espécie de uma..., um aldeamento da informação, e 
essas pessoas que tão ali aldeadas estão moderadas por um ‘senhor’ que é 
o dono do blog. 374 

Nem todos os escritores assentem facilmente com esse processo de diluição e 

apagamento da autoria no blog. Há quem procure instituir mecanismos de 

resistência, por meio de uma tomada de posição que busque re-delimitar com mais 

clareza os papéis de cada um no jogo da escrita:  

Não me interessa dessa maneira [com a autoria diluída], obviamente no 
meu blog tem lá o e-mail, qualquer pessoa pode me mandar e-mail, porque 
o que acontece também com caixa de comentário, [é que] às vezes ela 
deriva para um bate papo entre os computadores, tá entendendo? Não tem 
nada a ver com você... Blog não é espaço pra ninguém ficar falando entre 
si. Então, quem quiser falar comigo pode mandar e-mail, então é assim. Eu 
sei que não é muito democrático, mas assim é. 375 

Muito inusitada, por outro lado, é a forma com que Victor da Rosa – do blog 

“Notícias de três linhas” – lida com a presença dos leitores em seu espaço de escrita 

virtual. Há uma presença muito forte do “anonimato” nos comentários feitos ao seu 

                                                           
374 Em entrevista concedida pela escritora n.03. 
375 Entrevista com a escritora n. 04 
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blog, mas ao invés dessa circunstância desaguar num plano mais conflitual, Victor 

prefere se divertir e tirar partido da situação: 

 
Leitores de blog são figuras meio perversas. São fantasmas que 
aparecem e desaparecem. Leitores de livro não são assim porque o 
escritor não vê necessariamente a presença deles. Mas quem escreve 
em blog acaba vendo os leitores durante todo o tempo. Seja através de 
um contador de visitas ou de comentários anônimos. Por exemplo, durante 
vários meses eu pude acompanhar que um leitor de Córdoba entrava todo o 
santo dia no meu blog e nunca fez sequer um comentário. Meses depois 
esta entrada de Córdoba parou e começou a ter a mesma frequência de 
entrada em Puerto Madero. Quer dizer, o leitor se mudou. É claro que eu 
fico imaginando que pessoa é esta e imagino até o motivo que o levou a sair 
de Córdoba pra ir à Puerto Madero. Eu acho estas coisas divertidas e tenho 
inúmeras neuroses em relação a isso. Depois, coisas assim são sempre 
motivos para novos textos. Outra coisa é que talvez o anonimato nos 
comentários de blog seja uma função interessante de transgressão na 
Internet. Porque a instância do Direito é capaz de punir qualquer autor, mas 
teria muitas dificuldades, por exemplo – realmente não sei se é possível – 
processar alguém por um comentário feito de modo anônimo. Porque o 
anonimato esvazia a autoria. Por outro lado, o anonimato dá margem a 
muitas coisas e algumas vezes fui obrigado também a moderar comentários 
por causa destas “coisas”. Geralmente o anonimato não é bem visto na rede 
de blogs, não é? Existe inclusive um nome criado pra dar nome a 
comentaristas ofensivos. 376 
 

Assim como A ESCRITORA N.03, Rosa também já esbarrou em leitores “meio 

perversos”, mas procura driblar eventuais mal-estares, apenas “moderando” os 

comentários, 377 ao invés de eliminá-los. Por outro lado, a marca forte da 

interatividade no blog parece ser a principal responsável por conferir ao leitor uma 

presença quase fantasmática no texto de Rosa. E mesmo dizendo-se de certo modo 

neurotizado em relação ao jogo de presença e ocultação do leitor, que atravessa o 

seu texto, Rosa termina por contemporizar, ao conceber tais interações numa 

perspectiva lúdica, de jogo: 378 
 

                                                           
376 Em entrevista a Victor da Rosa, 25 anos, autor do blog “Notícias de três linhas”, em trânsito de 
Florianópólis para Belo Horizonte. A entrevista foi recebida por email em 14 de janeiro de 2010. 
377 Na terminologia do planeta blog, “moderar” comentários, significa lançar mão de mecanismos de 
filtro prévio, que garantem ao blogueiro a possibilidade de decisão acerca de quais comentários dos 
leitores devem – ou não – ser exibidos em sua página virtual. Registramos o caso com grande 
repercussão na mídia impressa e virtual, envolvendo o “dono” do blog cearense “Liberdade Digital”, o 
qual foi processado e condenado a pagar R$ 16.000,00 de indenização por danos morais, em virtude 
de um comentário emitido em seu blog por um leitor, em prejuízo de terceiros. A tese da autora da 
ação postulava a responsabilização do blogueiro porque, podendo moderar o comentário, deixou de 
fazê-lo. Nos estreitos limites do presente trabalho, seria de todo impossível nos atermos à discussão 
das questões de mérito relativas ao caso concreto, razão pela qual nos limitamos a relatar o fato. 
Para mais, vide: MORENO, Emílio. R$ 16 mil. Repercussão do processo na justiça contra blogueiro. Liberdade 
Digital. Fortaleza, 24 nov. 2009. Disponível em: <http://liberdade.blogisso.com/>. Acesso em: 2 fev. 
2010.  
378 Sobre sociabilidade como jogo, cf. HUIZINGA, op. cit., et passim. 
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Estou dizendo isso porque no meu blog, em um período de tempo, se 
proliferaram anônimos, e o fato criou algumas situações legais. Não se 
sabe se era uma pessoa só, mas é muito provável que não – há amigos 
inclusive que dizem que os anônimos eram eu, o que não é uma 
hipótese absurda, já que o blog passou até a ser identificado por isso. 
Os anônimos diziam que o pequeno sucesso do blog era graças a eles 
e fizeram um movimento para roubar o blog de mim. Depois a 
brincadeira com os anônimos esgotou, mas hoje ainda eles existem. O 
legal de perguntar é como se lida com uma situação assim. Eu prefiro tentar 
lidar do que moderar comentários ou proibir o anonimato, por exemplo. Não 
acho bobagem a moderação, é uma opção que não uso, mas proibir 
anonimato acho bobagem. 379 (destaques nossos). 
 

Como podemos entrever, a estratégia encontrada pelo autor, no combate ao 

mal-estar, fica apenas sugerida nas entrelinhas do discurso: “há amigos inclusive 

que dizem que os anônimos eram eu, o que não é uma hipótese absurda, já que o 

blog passou até a ser identificado por isso”. Face à ameaça de um esvaziamento da 

autoria, potencialmente eclipsada pelo jogo de presença/ausência do leitor, Rosa 

subverte as tomadas de posição, tornando-se – quem sabe? – ele mesmo um leitor-

comentarista fantasmático de seu texto.   

Esse ponto do debate nos remete à necessidade de um redimensionamento da 

autoria, notadamente no contexto da blogosfera, em que a escrita de si é composta 

a várias mãos. 

 

5.8  Autoria na blogosfera: um tecido cerzido a muitas mãos 

 

De acordo com a Estilística, os estudos literários deviam debruçar-se sobre as 

obras, a fim de aferir a adequação do uso da linguagem para fins estéticos: 

Desde o início, ela [a Estilística] privilegia o conceito de indivíduo, 
realizando um tipo de análise que se encaminha da obra ao seu centro: o 
autor. Seu intuito é demarcar as diferenças entre as obras, conduzindo-as 
ao lugar de sua produção que é, por excelência, o lugar da autoria. A 
concepção de sujeito que norteia os estudos estilísticos manifesta-se na 
visão do estilo como algo individual, peculiar a um homem, numa 
determinada época. 380  

Com o Estruturalismo, instaura-se uma resistência às concepções teóricas que 

submetiam a literatura aos ditames da “personalidade criadora”. Danielly Passos 

                                                           
379 Trecho de entrevista concedida, via email, em 14 de janeiro de 2010, por Victor da Rosa, 25 anos, 
autor do blog “Notícias de três linhas”.  
380 LIMA, 1973; ALENCAR JÚNIOR, 1995 apud OLIVEIRA, Danielly Passos. Os (des)caminhos do 
sujeito: uma análise de A Luta Corporal e do Poema Sujo. 2003. 163 f. Dissertação (Mestrado em 
Letras) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2003, p. 53. 
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ressalta o fato de que alguns estudos estruturalistas passam a conceber o sujeito 

em permanente construção. Ao invés de uma subjetividade essencialista, dada a 

priori, a partir de uma relação antitética entre interioridade e exterioridade; emerge a 

ideia de subjetividade como processo, de caráter instável, cujo equilíbrio deriva de 

uma tensão ajustada entre forças em contínua transformação. 381    

Dessa nova escola, decorre a compreensão de que “[...] cada palavra é 

habitada por valores e histórias que ultrapassam as intenções do enunciador. Assim, 

o sentido passa a ser concebido como algo que desliza no texto, sem que nele 

venha a se enredar.” 382 Assim, verificamos um declínio da importância atribuída ao 

autor (sua intencionalidade, biografia e contexto situacional), para efeito da análise 

da obra literária. O que prepondera é a análise do texto de per si. O sentido das 

palavras deriva de numa análise intertextual, por meio de múltiplas remissões, que 

não se vinculam necessariamente a um referente enquanto dado da realidade. 383 

Com a ascensão do pós-estruturalismo, autores como Foucault, Roland 

Barthes, Deleuze e Guattari acabam por retomar questões que haviam sido 

excluídas de uma reflexão crítica pelo estruturalismo, tais como a autoria e o 

problema das relações entre autor e texto, entre outras. A proposta, contudo, não 

consiste em retomar a ideia de autoria “como algo que transita do interior do 

discurso para o sujeito que o produziu”. 384 De acordo com essa nova proposta 

estilística, 

[...] o lugar do autor se corporifica na obra como um espaço de dispersão 
capaz de abrigar uma abundância de eus simultâneos. Não se trata de 
examinar os pontos onde o eu do escritor adquire visibilidade na obra, mas 
de permitir que esta acolha as subjetividades que se constituem no tempo 
da leitura. 385 
 

Já não se trata, portanto, de uma estilística tradicional, em que o autor é visto 

como o sujeito que busca expressar-se por meio do texto. Ao resgatar a categoria do 

autor, o pós-estruturalismo já não reivindica a plena identificação entre sujeito do 

                                                           
381 OLIVEIRA, ibid., p. 54. 
382 Id., ibid. 
383 Id., ibid., p. 55. 
384 Id., ibid., p. 56. 
385 Id., ibid., p. 57.  
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enunciado e sujeito da enunciação: 386 não há uma necessária equivalência entre o 

sujeito do texto e o escritor de carne e osso que deu corpo às palavras. 387 

O estilo já não decorre de uma subjetividade plena, que deixa suas marcas no 

texto com a intenção deliberada de constituição estilística. Agora, a nova concepção 

de autoria deriva de  

[...] elementos que se insinuam no corpo do texto, através de traços, 
marcas, inscrições. Assim, a subjetividade que habita a obra literária precisa 
ser inventada no ato da leitura, quando as marcas do texto agenciam a 
singularidade do estilo. [...] Este se encontra em permanente estado de 
oscilação: dá-se a ver nos interstícios, nos silêncios, nas lacunas, nas 
fendas do texto. O estilo é menos uma expressão do ser do que um 
encadeamento de traços que produzem um sujeito. 388     

Assim, ao constituir-se pela linguagem, o sujeito está, no limite, constituindo-se 

pelo Outro, uma vez que a linguagem é habitada por uma “multidão de vozes”, 389 

numa urdidura de palavras que se remetem ao infinito. 390 “Quando deixa de ser um 

corpo sólido e passa a ser compreendido como um processo contínuo de tessitura, o 

texto abriga uma produção contínua de subjetividades.” 391 

A constituição dessa subjetividade polifônica, que abriga uma multiplicidade de 

vozes, abre-se à superação dos antagonismos entre indivíduo e sociedade. 392 

Assim, a escrita de si na cibercultura é catalisadora de uma intensa sociabilidade 

textual, de sorte que o si-mesmo se escreve pela inscrição do outro, num texto que é 

lugar de passagem para subjetividades em devir. 

 

5.9  Cyberintimidade: a escrita pública da intimidade 

 

A questão que nos espreita ao longo do presente trabalho e que serve como fio 

condutor para as nossas investigações diz respeito à tentativa de apreensão das 

motivações pelas quais as práticas de escrita de si migraram do diário de gaveta 

(impresso e sigiloso) para o blog (virtual e público). Em outros termos, procuramos 

                                                           
386 Para mais, vide: CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENAU, Dominique (Orgs.). Dicionário de análise 
do discurso. Coord. Trad. Fabiana Komesu. 2. ed. 1. reimpr. São Paulo: Contexto, 2008. 
387 OLIVEIRA, op. cit., p. 57. 
388 BARTHES, 2000 apud OLIVEIRA, ibid., p. 58. 
389 OLIVEIRA, ibid., p. 59.  
390 Para maiores aprofundamentos sobre intertextualidade, vide: BAKHTIN, op. cit., et passim. 
391 OLIVEIRA, op. cit., p. 59. 
392 Id., ibid. 
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compreender os motivos pelos quais um segmento cada vez maior de sujeitos pós-

modernos, forjados na era digital, vêm se mostrando relativamente indiferentes a 

valores que a modernidade havia considerado centrais para o exercício da 

individualidade, tais como a preservação da intimidade, da honra, da imagem e da 

vida privada.  

O estranhamento não é sem razão. Está em curso uma mudança de 

mentalidade que põe em cheque uma gama de valores fundantes do sujeito 

moderno. Por meio da consagração desses valores individuais é que a modernidade 

empenhou-se na criação de sofisticados mecanismos de aparato estatal, erigindo-os 

à categoria de direitos fundamentais individuais de estatuto constitucional. Com isso, 

tencionava preservar o que considerou ser uma esfera inviolável da personalidade, 

sob cujos alicerces a própria ideia de indivíduo se constituiu em face do Estado. Não 

obstante, é possível que essa tutela estatal venha a se tornar, de algum modo, 

excessiva, disfuncional ou despicienda, uma vez que os sujeitos da pós-

modernidade são, muitas vezes, os primeiros a declinarem de tal proteção, quando, 

de livre vontade, expõem publicamente a sua intimidade nos diários virtuais 

espalhados pela blogosfera. 393 

Para que se tenha uma noção mais clara do grau de ruptura que a escrita de si 

no blog representa, basta contrastá-la com um trecho muito significativo do romance 

“Memórias do subsolo”, em que Doistoiévski se vale de seu protagonista para expor 

uma mentalidade muito peculiar entre os sujeitos modernos: 

 
Existem nas recordações de todo homem coisas que ele só revela aos seus 
amigos. Há outras que não revela mesmo aos amigos, mas apenas a si 
próprio, e assim mesmo em segredo. Mas também há, finalmente, coisas 
que o homem tem medo de desvendar até a si próprio, e, em cada homem 
honesto, acumula-se um número bastante considerável de coisas no 
gênero. 394 

 O pudor com que o sujeito da modernidade forja a sua intimidade no mais 

recôndito de sua alma, tornando-a opaca, por vezes, até para si mesmo, nos leva a 

questionar que ganhos secundários têm nos conduzido ao paradoxo pós-moderno 

                                                           
393 Para um maior aprofundamento dos aspectos jurídicos, que refogem aos objetivos do presente 
trabalho, vide: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000.   
394 DOISTOIÉVSKI, Fiódor. Memórias do subsolo. Trad. Boris Schnaiderman. São Paulo: Ed. 34, 
2000, p. 52. 
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de uma escrita íntima de caráter público, que se revela na emergência de uma nova 

mentalidade sobre o íntimo. Nesse sentido, vejamos o que nos diz a escritora n. 04:  

   
O meu ponto é expor a intimidade pra discutir com quem lê, porque eu 
acho que no mundo tem vivências bastante parecidas. Algumas 
pessoas são mais contidas, têm menos oportunidade [...] então o meu ponto 
é esse, o meu ponto é expor a intimidade, é a transparência total. Eu 
dou valor à intimidade [...]. O meu tema é a intimidade. A editora outro dia 
me falou que meus livros são tão pessoais que desequilibram a pessoa. 
395 (destaques nossos) 
 

O discurso da escritora celebra a intimidade como a possibilidade de falar uma 

língua comum, profundamente humana, pois, como explica, todos nós temos 

“vivências muito parecidas”. Em sentido convergente, Ana Valeska Maia, do blog “O 

ser em movimento”, ressalta que a escrita de si no blog tem como grande diferencial 

a possibilidade de trocar. E, para ela, a escrita íntima implica uma troca porque o 

leitor 
[...] pode encontrar alguma coisa universal, porque o fato da gente tá vivo 
é uma experiência universal, uma experiência compartilhada. Então, 
algo íntimo e privado meu pode não ser tão íntimo nem privado assim, 
porque ali naquela minha intimidade que eu exponho nesse olhar único 
no mundo, né, que só eu entendo e exponho, pode ter o ponto de 
conexão com o outro, que vai ser uma experiência universal. Então se 
eu me permitir mergulhar nos meus processos de uma forma autêntica, ali 
eu posso estabelecer uma ligação com alguém do ‘real’, né? Mesmo sendo 
pelo mundo virtual, aquilo ali pode tocar alguém de alguma forma, como me 
tocou, se eu tiver sendo verdadeira comigo, você sabe, quando a gente 
mergulha no nosso processo, sem medo dos monstros, sem medo de se 
perceber, se enxergar duma maneira real mesmo ou profunda. 396 
(destaques nossos) 

 

Esse desejo manifestado por Valeska de compartilhar emoções e de ser 

autêntica com seus próprios sentimentos, mesmo diante dos outros, dialoga com a 

tese sustentada por Maffesoli acerca da formação de novos tribalismos, constituídos 

por verdadeiras “comunidades emocionais”, cujo gregarismo se baseia na sua 

capacidade de estabelecer conexões empáticas. 397 

Apesar de estar ciente de que há alunos, colegas e superiores seus, que a 

lêem e/ou sabem de seu blog, Valeska nos diz: “[...] eu coloco no blog, inclusive, eu 

exponho fragilidades, tá doendo, tá sangrando, eu não tô agüentando...”. Essa 

exposição de si não quer dizer que a sua escrita íntima na rede seja feita de forma 

                                                           
395 Em entrevista concedida via Skype. 
396 Entrevista presencial com Ana Valeska Maia, em Fortaleza, aos 4 de janeiro de 2010. 
397 Cf. Maffesoli, op. cit., et passim. 
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indiscriminada. Pelo contrário. Valeska nos explica que mantém, em paralelo, diários 

de gaveta, inspirados nos diários artísticos de Frida Kahlo, em que se misturam 

escritos, desenhos e pinturas. É ali, segundo ela, que estão “as coisas mais 

pesadas”. Então só vai para o blog, garante, o que passou pelo seu filtro.    

Isso nos parece bastante revelador, pois demonstra que a cyberintimidade não 

pressupõe simplesmente uma escrita “sem filtro”. Pressupõe, apenas, se for o caso, 

o alargamento dos limites desse filtro. Em outras palavras, a cyberintimidade não 

significa a ausência completa de autocensura, mas na verdade, a mudança de 

mentalidade, que está em curso, acerca dos níveis desejáveis de troca entre o 

público e o privado. 

E se há um denominador comum preponderante nas entrevistas que fizemos, é 

o desejo de troca, de interação, de sociabilidade. Os canais de comunicação entre o 

público e privado se alargam para dar passagem aos fluxos e intensidades de uma 

escrita que é, fundamentalmente, relacional.    

Nesse sentido, assevera Priscila Castro, autora do blog “Fragmentos”:  

Costumo freqüentar as mesmas pessoas que me freqüentam: alguns 
amigos, algumas pessoas que não conheço. [...] Na verdade acho que 
quando você entra num blog de alguém que não conhece, deixa 
comentário, de certa forma, espera que a pessoa faça o mesmo. Nem 
sempre acontece, mas até que é bem comum. 398 

 

Assim, os pilotis sobre os quais se ergue a escrita íntima/pública na 

cibercultura são três: (i) “postar” conteúdos relacionados a gostos pessoais, 

hábitos, impressões, idiossincrasias, miudezas do cotidiano, acontecimentos da vida 

pública vistos por uma lente muito pessoal, histórias de vida fragmentadas em doses 

homeopáticas (em geral, os posts são curtos); (ii) “visitar” virtualmente os outros 

blogs, acompanhando-os, a fim de ver e ser visto; (iii) e, finalmente, “comentar” os 

posts dos seus blogs preferidos, a fim de estabelecer uma troca de ideias, opiniões, 

debates, grupos de discussão, além de promover uma complexa rede de 

sociabilidades que se constitui pela contínua troca de gentilezas, cordialidades, 

atenções e toda sorte de honrarias (como, por exemplo, tornar-se “seguidor” do blog 

de alguém; referendá-lo em sua página por meio de links de acesso, etc.), 

                                                           
398 Em entrevista concedida, via email, por Priscila Castro, 22 anos, autora do blog “Fragmentos”, em 
14 de janeiro de 2010.  
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aproximando-se, de algum modo, da ideia maussiana de “dádiva”, a que já nos 

reportamos, e, sem a qual a blogosfera não existiria enquanto tal (parafraseando 

Aristóteles, “todo blog é um ser social”).     

O discurso de Valeska também reforça essa passagem – marcada pelo desejo 

de sociabilidade – do diário de gaveta para o diário virtual: 

[...] eu comecei a escrever num diário tradicional, papel, né, e como eu 
gosto de trabalhar com tinta e tudo, era um diário meio Frida Kahlo [...] Só 
que me veio a vontade de colocar mais no sentido também de deixar isso 
mais aberto pro mundo, né, mesmo as minhas angústias pessoais. [...] essa 
intimidade, eu acho que também seja um vírus que esteja na nossa 
contemporaneidade, de você um pouco escancarar mesmo a sua 
intimidade. Os diários, parece que eles não agüentam mais ficar na sombra 
da letra. E ai eu acho que é uma coisa meio psicanalítica talvez, não sei. 
Você precisa do outro pra talvez olhar um pouco, vasculhar um pouco 
sua intimidade, mesmo que daquele outro não surja nada que vá ser 
curativo, que vá lhe causar um insight. [...] eu quero trocar, né, eu não 
quero ficar na gaveta. Eu fiquei na gaveta muito tempo. [...] o blog exige 
um sentido de ser um diário, né, quando ele se coloca público, é 
porque você tá querendo algum tipo de troca, [...] porque se eu não 
quisesse nenhuma troca, eu tava escrevendo num diário de gaveta, pra 
ninguém ver.   399   (destaques nossos). 
 

Como vimos, o desejo de interagir num contato mais estreito com o leitor – 

intensificando uma sociabilidade a que a escrita impressa geralmente não conduz – 

foi uma das razões mais apontadas, durante as entrevistas, com o fim de explicar a 

preferência pelo blog, em detrimento do diário de gaveta.  

Outra razão muito invocada pelos escritores que entrevistamos é o desejo de 

serem lidos, pois, mesmo quando não há comentários do público leitor, é possível 

contabilizar o número de “acessos” aos posts do blog, pela ativação do “contador” 

(mecanismo que pode ou não ser acionado, a fim de contabilizar os índices de 

leitura por hora, por dia, por ano, etc., bem como a localização geográfica dos 

leitores do blog). Nesse viés, ao falar de sua experiência à frente do blog “Notícias 

de três linhas”, Victor da Rosa relata certa preocupação em acompanhar os índices 

de leitura do seu blog: 

Sinceramente, sempre olho [o contador de acessos], mas gostaria de 
olhar menos. Ele acaba sendo legal porque posso ter ideia de algumas 
coisas. Geralmente quando o blog está ruim as visitas caem. Isto parece 
uma afirmação muito óbvia, mas talvez não seja. Porque eu acho que quem 
lê o meu blog pensa parecido comigo em algumas coisas, tem algumas 
afinidades. Depois, o post mais comentado nem sempre é o mais legal. Às 

                                                           
399 Entrevista com Ana Valeska Maia, em 4 jan. 2010. 
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vezes eu me assusto porque de repente tem um dia que as visitas são 
muito superiores à média. Sempre penso nestas horas que tem alguém 
falando mal de mim. 400 (destaques nossos) 

 

Por seu turno, Valeska prefere não acionar o contador de acessos. Aliás, 

sequer abre espaço para que outras pessoas se manifestem como “seguidoras” de 

seu blog, a fim de não transformá-lo num espaço de expectativa e inquietação, que, 

no limite, poderia conduzir a uma relação neurotizada com os leitores. 401 Assim, 

seu único feedback mensurável passa a ser o comentário deixado pelos leitores de 

seus posts:    

Quando o texto recebe assim uma boa quantidade de comentários, vamos 
dizer assim, 11, 12 comentários, eu adoro. Quando não recebe nenhum eu 
sinto. O que foi que aconteceu que eu não recebi nenhum né? Qual foi o 
problema desse texto, que as pessoas não se identificaram com ele, não 
quiseram comentar? Então eu adoro quando chega comentário e eu uso 
aquele filtro: quando chega comentário vai uma mensagem pro meu e-mail. 
Então quando chega comentário, chega um e-mail. Eu adoro quando vem, 
quando não vem é ruim. Essa troca do comentário, ela é boa. 402 
 

Em sentido convergente, Eugénia Vasconcellos, escritora portuguesa e autora 

do blog “Mátria Minha”, sustenta como principal razão para a escrita virtual a 

possibilidade de forjar um público de leitores:  

Escrevo para ser lida. [...] Interessa-me saber que me lêem e também que 
entre esses leitores há pessoas que admiro e respeito intelectualmente. [...] 
Sei que alguns leitores me "seguem": não creio que o façam por voyeurismo 
porque não escrevo por exibicionismo - escrevo porque não sei não 
escrever. Escreveria as mesmas séries num jornal ou revista. 403 
 

Quando Eugénia afirma que escreveria indistintamente no blog, em jornal ou 

em revista demonstra, dessa forma, que não sente uma particular predileção pelo 

blog, em comparação aos veículos impressos. O que entrevemos é, talvez, muito 

mais, algum pragmatismo de sua parte, em saber que o blog é um veículo 

estratégico para quem deseja fazer chegar a sua escrita a um enorme público 

potencial de leitores, já que se trata de uma mídia cuja distribuição é feita em tempo 

                                                           
400 Em entrevista a Victor da Rosa, 25 anos, realizada em 14 de janeiro de 2010, por email. 
401 Joice Nunes parece concordar com o ponto de vista de Valeska: “Eu não tenho contador de 
acessos no meu blog. Antes eu tinha, mas vi que é um pouco de neura isso de ficar contando 
quantas pessoas te lêem. Tem gente que entra várias vezes no próprio blog pra somar visitas. Não 
quero isso pra mim, não.” Cf. trecho de entrevista concedida por email, em 18 de janeiro de 2010, por  
Joice Nunes, 28 anos, cearense, autora do blog “Sem mais delongas”. 
402 Em entrevista presencial a Ana Valeska Maia. 
403 Entrevista, via email, com Eugénia Vasconcellos, escritora portuguesa de mídia impressa e de 
blog, recebida em 12 de janeiro de 2010. 
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real, de forma ubíqua, descentralizada e desburocratizada. Em reforço do desejo 

manifesto em sua entrevista, vale conferirmos um “meta-post”, em que Eugénia 

escreve sobre a sua escrita:   

 
Querido Diário 
Eu não sei escrever para mim nem quando escrevo só para os meus 
olhos: outros olhos eu quero neles que me espreitem - a ronda das 
palavras é o mais apertado abraço. O meu coração bate nelas.[...] 
Quando eu era pequena, muito pequena, fazia redacções para ter vinte em 
voz alta e o silêncio inclinado para a frente das minhas colegas quando 
ouviam a voz alta da irmã enquanto lia o meu silêncio em voz alta. Outras 
colegas, mulheres pequenas faziam redacções de vinte nas equações para 
serem lidas em voz alta no quadro com música de pó de giz. Outras 
choravam em voz alta as redacções de nove valores nas respostas erradas 
no teste de geografia, no baton novo, nas batatas fritas, no esmero da mesa 
posta, no apuro do molho só para dizer em voz alta a um homem. [...] 404 
(destaques nossos) 

 

Na mesma linha, o discurso de Priscila Castro, do blog “Fragmentos”, consolida 

o ponto de vista de Eugénia, ao referir-se à forma como lida com o “contador de 

acessos”:  

 
[...] confesso que sempre costumo olhar. Quem escreve em blog quer ser 
lido, pelo menos nos blogs abertos. Não acho que faz sentido pôr um 
espaço na internet, aberto pra todos, disponível, se não quer que seja 
visto. Até porque tem vários modos de tornar confidencial. Posso criar um 
blog completamente pessoal, que só eu leia. 405 
 

Por seu turno, Mariana Marques enxerga no blog um espaço privilegiado de 

experimentação literária, pois ali se pode amealhar um grupo de leitores assíduos – 

os chamados “seguidores” – que, diferentemente dos leitores de mídia impressa, 

adotam uma postura interativa, passando a funcionar como uma espécie de 

termômetro dos resultados do trabalho de escrita do autor. No limite, torna-se 

possível utilizar o blog para fazer uma prospecção, ainda que aproximada, do modo 

como o público de uma eventual publicação impressa reagiria diante da obra.  

[...] eu não posso ficar sem um espaço pra escrever. Acho que todo 
mundo que escreve e que quer estabelecer algum tipo de diálogo mais 
veloz com alguém que more em outro Estado, em outro país, ou que quer 
mostrar o trabalho sem ter que lançar um livro todo mês, entendeu, 
quer mostrar uma coisa pra experimentar, pra ver como é a recepção 

                                                           
404 VASCONCELLOS, Eugénia. Querido diário. Mátria Minha. Portugal, 7 maio 2009. Disponível em: 
<http://www.matria-minha.blogspot.com/ >. Acesso em: 12 jan. 2009. 
405 Em entrevista por email, de 14 de janeiro de 2010. 
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das pessoas praquilo, precisa ter um espaço virtual [...] 406 (destaques 
nossos). 

 
Na mesma esteira de pensamento, a escritora Noga Sklar vê em seu blog um 

espaço de experimentação literária, no qual ela pode testar uma série de 

possibilidades discursivas: 
 
[...] o meu blog é um pré-livro, entendeu? Tudo que eu escrevo, eu já 
ponho um rótulo e geralmente os meus livros eu organizo já pelo rótulo. [...] 
Aí depois o meu método pra escrever o livro [...], já estão as crônicas todas 
lá, eu coloco em ordem e depois eu faço uma outra edição. Então, o meu 
blog ele tem essa qualidade de experimentação literária, de rascunho 
literário. [...] De vez em quando eu boto lá alguma coisa rápida, que 
aconteceu durante o dia ou o link de alguma coisa que eu li, que eu quero 
compartilhar, mas não é regra não: eu sou anti-twitter. [...] só tem um jeito 
de você aprender a escrever: é se tornar escritor. Tanto que só no blog 
eu escrevi 1.800 crônicas, tenho quatro livros e um mini livro que eu 
publiquei semana passada, e aí você começa a encontrar sua voz. 407 
 

Ao perguntarmos à Ana Cláudia Pantoja, o que o blog representava em sua 

vida, obtivemos uma resposta com muitos pontos de aproximação com o discurso 

manifestado por Noga,  pois ela vê o seu “Café das ilusões”,    
 
 
[...] primeiro, como um exercício. A escrita pode parecer simples, mais 
é muito difícil você manter uma escrita quase diária. Pode ser uma frase 
só que seja, mas sobretudo quando você sabe que alguém vai ler aquilo, te 
coloca muito mais sob pressão. Então, um exercício. Eu digo assim para os 
meus alunos: é que aquele ditado de que quem não lê não escreve tava 
incompleto. [...] Não é só quem não lê: quem não escreve, também não 
escreve. Escrita é exercício, então, pra mim, o blog primeiro é 
exercício. 408 
 

De acordo com a amostra não-probabilísitica colhida junto a professores e 

universitários de Fortaleza, algumas possíveis motivações para a escrita de si na 

Internet, suscitadas em nosso questionário, encontraram certa ressonância no 

imaginário dos respondentes. Assim, num total de 153 pessoas, os respondentes 

assinalaram “verdadeiro” para as seguintes alternativas (não excludentes entre si): 

34% acreditam que fazer do blog uma espécie de diário virtual é um bom modo de 

ter um espaço para desabafar com alguém (mesmo que não se saiba quem são os 

leitores); 34,6% acreditam que fazer do blog uma espécie de diário virtual é um bom 

modo de contar a sua história para as pessoas, tentando dar um sentido a ela; 
                                                           
406 Trecho de entrevista com a escritora. 
407 Em entrevista concedida em janeiro de 2010, por Noga Sklar, autora do blog “Noga Bloga” e de 
vários livros publicados em mídia virtual. 
408 Entrevista concedida por Ana Cláudia Pantoja, autora do blog “Café das ilusões”. 
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26,8% acreditam que fazer do blog uma espécie de diário virtual é um bom modo de 

deixar um registro do que foi a nossa vida aqui na Terra e apenas 23,5% dos 

respondentes acreditam que fazer do blog um diário virtual é coisa de gente 

narcisista e vaidosa. 

Quanto à verticalização dos estudos de campo, obtida por meio de nossa 

pesquisa qualitativa, encontramos como possíveis motivações para a escrita de si no 

blog – além daquelas a que já nos reportamos – razões que se agrupam em torno 

do que um de nossos entrevistados chamou genericamente de escrita como 

“exercício subjetivo”. Nesse quadrante, cada escritor se expressa, ao seu modo, 

sobre o que representa para si a sua atividade de escrita no blog:; seja como um 

“pedido silencioso de ajuda” ; seja como uma “terapia”; ou, finalmente, como um 

“divã”. 409 Nas palavras da escritora “1”: 

Eu me resolvo. Eu... eu zelo muito a minha... – pode parecer contraditório – 
mas eu zelo muito a minha individualidade, eu me organizo. Eu levo a 
queda, eu mesma limpo. Eu nunca digo, eu nunca disse: mamãe, caí. E aí 
tem isso: eu tinha paixões que não se resolviam, dores-de-cotovelo 
enormes... mas eu tenho amigas que ligam: ‘ai, ele nem olhou pra mim, 
mulher,’ e tal. Eu nunca fiz isso. Dificilmente eu faço isso. Uma ou duas 
vezes eu liguei pra perturbar alguém, pra contar que tava sofrendo. Eu não 
peço ajuda. Eu não pedia. E eu escrevia. Sempre escrevi muito, né, e tal. 
E colocar no blog é isso, assim: é um pedido de ajuda silencioso. 
Indireto, tá no mundo, taí. Alguém fala, né, eu faço isso pra não ter que 
gritar. [...] E eu notei muito isso, assim, às vezes, escrever é uma 
necessidade muito grande, muito forte. Eu ando sempre com papel, 
caneta, cadernos. Mas colocar ali no blog pra mais alguém... porque, 
essa coisa, eu sei que existe mais alguém que tá passando pelo que eu 
estou passando. E eu não me assusto quando eu recebo emails e alguém 
diz, ‘cara, você colocou o que eu tava sentindo.’ E é meio isso, assim, é 
esse pedido de socorro, é esse aviso, sem ser. Os meus amigos mesmo 
não lêem. Não lêem normalmente, não é uma leitura semanal. Não dizem: 
‘vamos ver aqui o que ela tá escrevendo?’... Agora, os fãs não. Os fãs lêem 
todo dia. Eu tenho fãs, né? [risos] 410 Mas é isso, assim... Dá pra 
acompanhar minha vida. Se você quisesse... Se você fosse uma amiga, 
bem amiga, eu daria o toque: ó, quer saber como eu tô? Vai olhar lá! Claro, 
vai estar muito literário... 411  
 

Parece-nos, por fim, que as cores fortes com que Noga Sklar dramatiza as 

intempéries do seu dia; os elementos cômicos de que Victor da Rosa se vale para rir 

                                                           
409 Já para a escritora 2, o elemento mais forte na sua relação com seu blog, parece ser o que Denise 
Schittine chamou de “guarda-memória”, isto é, um conjunto de escritos que sirva de anteparo contra 
as ruínas do esquecimento, servindo como registro de uma vida para a posteridade. Cf. SCHITTINE, 
Denise. Blog: comunicação e escrita íntima na Internet. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 
410 De fato, quando a escritora 01 começou a se sentir excessivamente exposta e decidiu encerrar os 
trabalhos do blog “A”, a fim de começar um trabalho mais reservado num novo blog, o blog anterior já 
contava com mais de 30.000 acessos e fãs que mantinham a sua leitura diária.   
411 Em entrevista concedida presencialmente em julho de 2008. 
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de si mesmo (fazendo-nos rir também, junto com ele); o “olhar poético” com que 

Valeska amealha uma felicidade distraída, no miúdo da existência; e a capacidade 

de Anna Karine Lima, Mariana Marques e Ana Cláudia Pantoja, entre outros, de 

“descobrirem” posts incríveis em meio à banalidade do cotidiano são alguns dos 

exemplos que colhemos em nosso estudo de campo, capazes de ilustrar a 

possibilidade da escrita de si como catarse, mediante a qual o sujeito pode 

ressignificar sua própria vida, emprestando a ela um sentido estético.  

A obtenção de uma catarse 412 por meio da escrita de si implica “[...] uma 

purificação das emoções pelo ‘re-vivenciar através’, ou seja, por um movimento 

perceptivo-emocional que passa e repassa valores e critérios [...], coteja-os, escolhe, 

volta atrás, pondera. É esse o sentido de purificação.” 413 

Nesse mesmo sentido, Mariana Marques nos revela que o que mais a 

impressiona em sua escrita no blog está no constante exercício que ele implica de 

redescobrir, a todo momento, e em todas as coisas, a “relevância da vida”, ainda 

que os transeuntes passem despercebidos do seu mistério. Assim como Noga Sklar, 

que faz de sua intimidade um valor estético e libertário, mergulhado numa potência 

de sentimento e profundeza, que reinventa novos fluxos entre o público e o privado.   

Destarte, nossos estudos de campo nos levam a apreender (e fruir de) uma 

escrita de si capaz de ensejar novos modos de subjetivação – que constituem linhas 

de fuga e resistência, face às subjetividades modelizadas para o consumo de 

indivíduos seriados – por ensejarem “arranjos singulares” de vida, de obra e de arte. 
414 

 

 

 

 

 

 

                                                           
412 “Lembremos que a palavra kátharsis significa, rigorosamente, limpeza – de katharós, limpo, puro, 
no sentido do que não está misturado a, como o joio já separado do trigo.” (Itálico no original).  Cf. 
GAZOLLA, Rachel. Para não ler ingenuamente uma tragédia grega: ensaio sobre aspectos do 
trágico. São Paulo: Loyola, 2001, p. 41.    
413 Idem, ibidem, p. 38. 
414 Cf. GUATTARI, F; ROLNIK, Suely, op. cit., et passim. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Não me venham com conclusões!  
A única conclusão é morrer.” 
Fernando Pessoa 
 

Não é gratuitamente que trazemos Fernando Pessoa para tão perto no preciso 

momento em que este trabalho se encerra. Queremos tê-lo ao alcance das mãos, 

para tomar-lhe de empréstimo as palavras exatas, com que haveremos de confessar 

que nada em nosso tema de trabalho parece-nos decididamente conclusivo.    

Quiséramos trazer a bordo alguns amigos e irmãos de alma com quem 

tornarmos menos árdua a longa travessia. Barthes e Bachelard nos velaram de 

longe, com seu manto invisível de proteção, que sequer constou em nossas 

referências. E como eles, há tantos outros camaradas que não estão referidos 

explicitamente, mas que integram lugares de honra na biblioteca íntima 415 com que 

nos forjamos.   

 Alta noite, o café já frio. Clarice vem sentar-se ao nosso lado, em frente à 

velha escrivaninha. E, ao ver-nos adoecendo dessa velocidade-vertigem em que gira 

o nosso mundo cibernético, recita, baixinho, o mantra de sua Água-viva:   

 – “Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já que de 

tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que também não 

é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é.” 416 

– “Quero apossar-me do é da coisa” 417 – irrompemos, em alta voz, contra o 

silêncio da noite, como se respondêssemos à ladainha de uma prece antiga.   

Queremos nos apoderar de nosso objeto, é bem verdade, mas toda posse é 

precária, quando a nau é estreita e o oceano, infinito. E nessa hora em que nos 

reclamam as conclusões, sentimos a solidão dos náufragos.  

                                                           
415 Belíssima expressão cunhada por Tércio Aragão Brilhante. Ouvi-mo-la em conversa informal sobre 
autores a quem escolhemos, dentre tantos, para nos fazer acompanhar de mãos dadas até a outra 
margem do rio. 
416 LISPECTOR, Clarice. Água-viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 9. 
417 Id., ibid. 
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“Quem lê com efeito?  Sou eu ou o quê de mim? ‘Não sou eu como uma 

verdade mas eu como a incerteza do eu, lendo esses textos da perdição. Quanto 

mais os leio, tanto menos os compreendo, tanto mais ele deixa de ser evidente.’” 418    

Assim, aqui e ali, estivemos volteando, como que às cegas, à procura de um 

sentido que deslizava, em desmesura, excesso e caos – talvez porque ler seja “[...] 

saber que o sentido pode ser outro.” 419 Outras vezes, estivemos em luta corpórea 

com (contra?) autores a quem respeitamos e admiramos, porque lançar-se a um 

embate renhido contra esta ou aquela tese é homenagear o desafio que suas ideias 

representam.    

Em diversas ocasiões, elegemos, intencionalmente, autores bastante 

dissonantes para entabularmos uma conversa, uma pausa, um café, uma reflexão 

mais ponderada, como foi o caso do 2º capítulo dessa obra.  

Tomando como ponto de partida a Grécia Antiga, e feitos os recortes 

epistemológicos necessários, procuramos estabelecer um contraponto entre o 

paradigma originário e as novas relações entre o público e o privado, advindas com 

os modernos.  

Ao buscarmos apreender as suas especificidades constitutivas na 

modernidade, percebemos que as esferas (pública e privada) vêm sendo 

atravessadas pela invenção burguesa da intimidade. A fim de mapear esses 

atravessamentos, coligimos a leitura de autores muito discrepantes no modo de 

valorar o papel da assim chamada esfera íntima. De um lado, Richard Sennett 

mostra-se bastante refratário ao papel por ela desempenhado. Para ele, a ascensão 

da esfera íntima pode levar à corrosão da esfera pública. Por seu turno, Anthony 

Giddens revela-se um entusiasta das novas possibilidades e dimensões da 

intimidade no mundo contemporâneo, a seu ver, capazes de engendrar uma 

cartografia mais emancipatória da esfera privada. 

Não por acaso decidimos pelo cruzamento de autores demasiadamente 

passionais na defesa de pontos de vista tão díspares entre si.  Por meio dessa 

opção metodológica, procuramos, sempre que possível, renunciar aos excessos 
                                                           
418 SOJCHER, 1976 apud CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: as artes do fazer. 
Petrópólis, RJ: Vozes, 2007, p. 269. 
419 ORLANDI, [s.d.] apud PAIVA, op. cit., p. 18. 
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cometidos de parte à parte, a fim de depurar os aspectos mais valiosos de uma e de 

outra análise.  

E é por entendermos que o estudo de realidades sociais hipercomplexificadas 

desafia uma abordagem multilateral, mediante diferentes ângulos de observação, 

que é preciso pôr em reticências a antiga dicotomia moderna entre o público e o 

privado. Não porque essas categorias tenham perdido a sua importância como 

instrumentos de análise da vida social. Mas porque as divisas que demarcavam 

seus territórios se tornaram tênues demais, face aos sucessivos deslizamentos 

decorrentes do “processo correlato de uma socialização do Estado e de uma 

estatização da sociedade”. 420  

Realizamos essas necessárias digressões no 2º capítulo, esperando que a 

contextualização do processo histórico pelo qual se forjou a invenção da intimidade 

pudesse vir a iluminar a análise da cyberintimidade – fenômeno social de difícil 

apreensão; seja por sua contextura aberta, que ainda admite múltiplos devires; seja 

pela natureza do tema, cuja contemporaneidade dificulta a sua visão em 

perspectiva. 

Os sucessivos embates perpetrados ao longo do 2º capítulo foram se 

agudizando ainda mais no decurso do 3º capítulo. Havíamos estabelecido um 

quadro teórico tensionado pelo contraste entre a análise demasiadamente sombria 

de Richard Sennett, acerca da sociedade intimista, e a leitura entusiástica de 

Anthony Giddens, quanto aos ganhos ampliados de uma reestruturação genérica da 

“nova intimidade”.  Pressentíramos, na ocasião, que as leituras encetadas por esses 

autores – apesar de antitéticas – eram ambas viáveis. A compreensão de que duas 

análises pudessem ser verdadeiras e opostas, ao mesmo tempo, fez-nos perceber 

que a principal ressalva que lhes opúnhamos decorria de certo viés extremista de 

que ambas padeciam.  

Contudo, no decurso do 3º capítulo, os antagonismos promovidos pelo debate 

em torno da cibercultura nos remeteriam a novas análises disjuntivas, polarizando-

se em leituras apaixonadas, ora em torno de uma visão soturna do ambiente virtual, 

como fator de esvaziamento dos espaços públicos e pulverização dos laços sociais 
                                                           
420 HABERMAS, op. cit., 180. 
 

 



 

 

205 

(como em Paul Virilio); ora sustentando a tese de uma sociedade em rede, de 

natureza empática, gregária, calcada em tribalismos comunitários (como em 

Maffesoli), e engendrada em um forte espírito de colaboração, solidariedade e 

horizontalidade (como em Paul Levy).  

  A perplexidade decorrente de análises tão antagônicas em torno de um 

mesmo objeto de estudo nos impeliu à coleta de dados primários. Estava na hora de 

irmos a campo a fim de tirarmos nossas próprias conclusões. Contudo, uma vez 

mais o sentido deslizava para fora da moldura. O campo não cabia nos quadros 

teóricos, nem por um viés, nem pelo outro. Ao fim da pesquisa quantitativa, portanto, 

os resultados colhidos mantinham praticamente os mesmos paradoxos teóricos dos 

quais nos havíamos ressentido.  

Compartilhamos com o leitor, desde o início do 3º capítulo, um sentimento de 

inquietação diante de leituras bastante díspares, que polarizavam entre a 

compreensão da cibercultura, ora como válvula propulsora de novas sociabilidades; 

ora como uma espécie de blindagem ou anteparo, em refração aos encontros 

presenciais. Porém, ao cotejarmos 153 questionários válidos, obtidos em uma 

pesquisa quantitativa de caráter exploratório, essas perplexidades só viriam a 

aumentar. De fato, a mesma amostra que nos trouxera vários dados sinalizando na 

direção de uma cyberintimidade empática, gregária, como lugar de passagem para 

os encontros e sociabilidades, também nos fornecera dados contraditórios quanto a 

essa versão da realidade, como se os maiores temores de Sennett e de Virilio 

estivessem nos espreitando a qualquer momento, no sentido de uma tendencial 

ameaça de desocupação dos espaços públicos e/ou de uma erosão da esfera 

pública em virtude do culto exacerbado da intimidade na era tecnomidiática.       

Foi somente no 4º capítulo, com a verticalização da pesquisa qualitativa (cujas 

entrevistas ainda se encontravam incipientes ao tempo da coleta da amostragem da 

pesquisa quantitativa), que conseguimos sentir, após muito navegar, que estávamos 

chegando a terras um pouco mais firmes.  Não que os paradoxos tenham se 

dissolvido como que por encanto. Longe disso. Mas é que, mesmo em face do alto 

grau de contradição existente num ambiente complexo como o da cibercultura, 

sentíamos, pela primeira vez, que o problema nuclear do trabalho havia-se aclarado 

mais para nós.   
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É preciso reconhecer que esses pontos de aclaramento – aos quais nos 

reportaremos em seguida – não dão conta de exaurir minuciosamente todas as 

questões que suscitamos ao longo de nosso trabalho. Até porque parte das 

perguntas que nos fizemos diz respeito a um estilo interpelativo e questionador, em 

que escrevemos quase como quem pensa alto; e não com a pretensão de formular 

sínteses conclusivas acerca de questões marcadas por paradoxos e contradições, 

próprios de um ambiente hipercomplexificado, com inúmeras variáveis relevantes em 

contínua interação, como é o caso da cibercultura e de suas problemáticas. 

Assim, dada a complexidade manifesta de nosso objeto de estudo, se nós 

tentássemos mapear, a título de uma síntese conclusiva, todas as variáveis que 

estiveram em jogo ao longo do presente trabalho, estaríamos incorrendo no risco 

desnecessário de nos impingirmos reducionismos simplificadores incompatíveis com 

a complexidade das análises que traçamos no decurso da obra. O risco de 

simplismos reducionistas se impõe de maneira ainda mais agravada por ocasião do 

fechamento desse trabalho, senão vejamos. A pesquisa de campo quantitativa 

apresentada ao longo do 3º capítulo demonstrou que o imaginário social acerca da 

cibercultura é tão paradoxal quanto os quadros teóricos de que dispusemos, uma 

vez que os respondentes dos questionários fazem juízos de valor contraditórios em 

duas dimensões. Por um lado, ao analisarmos, isoladamente, caso a caso, cada 

questionário, constatamos a existência recorrente de pessoas com sentimentos 

ambivalentes em relação à cibercultura. Por outro lado, quando analisamos os 

questionários em seu montante total, constatamos resultados tendencialmente 

divididos quanto ao percentual de pessoas que aprovam ou desaprovam os mesmos 

pontos postos sob análise. Por todas essas razões, concluímos que os quadrantes 

teóricos apresentados ao longo do 2º e do 3º capítulos são válidos, mediante uma 

importante ressalva: a adoção de posturas radicais quanto a um juízo de valor 

acerca da cibercultura pode mitigar a acuidade dessas análises, pois, ao se enviesar 

o pensamento, fazendo-se uma leitura extremista e/ou unidimensional da realidade, 

perde-se a chance de acolher as complexidades e contradições inerentes ao real. 

Em prol de uma desejável honestidade intelectual, portanto, é mais prudente que 

remetamos os leitores interessados ao universo da pesquisa de campo quantitativa 

(3º capítulo) e qualitativa (4º capítulo).  
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Por fim, constatamos a emergência do que viríamos a chamar de 

cyberintimidade. Ao longo do trabalho, percebemos a ascensão de uma nova 

mentalidade acerca da intimidade, evidenciando um hiato cada vez maior entre o 

modo como a modernidade idealizou os valores da intimidade, da vida privada e da 

imagem, de um lado; e, de outro, o modo como o sujeito pós-moderno passou a 

conceber, constituir e operar esses mesmos valores a partir da cibercultura.  

No epicentro da cyberintimidade, encontra-se a prática da escrita de si, 

cultivada em múltiplas atividades de caráter intensivo e extensivo, por um número 

crescente de atores sociais, o que impacta, de forma significativa, na própria 

organização do mundo moderno, cujos assentos repousavam na tradicional 

separação entre o público e o privado.    

A cyberintimidade, calcada nas múltiplas práticas de escrita de si em ambiente 

virtual, tem gerado uma publicização do privado, pela superexposição da vida 

privada no espaço público da web (mídia de caráter horizontalizado e alcance 

planetário). Por outro lado, a cyberintimidade também gera a privatização do público, 

na medida em que mobiliza as atenções fetichistas do público em torno de temas 

eminentemente privados.  

Mais uma vez, precisamos renunciar à tentação de conclusões simplificadoras. 

De fato, o papel da escrita de si na cibercultura pode resultar, por vezes, na 

despotencialização da esfera pública, pela mobilização intensiva e extensiva dos 

afetos em torno de uma intimidade espetacularizada, com esteio na superexposição 

do eu. Por outro lado, a prática da escrita de si também pode se constituir em 

mecanismos alternativos de instituição de um novo modo de reunião do público, em 

que a escrita de si se imiscui num contexto social mais amplo e arremata discussões 

e debates, nos quais as fronteiras entre o público e o privado se dissolvem. Não 

porque a esfera pública se exauriu, mas porque há um fluxo tão intenso de 

comunicação entre tais esferas que a sua separação já não se justifica nos mesmos 

moldes que antes.    

Para uma compreensão mais amiúde da prática da escrita de si (a partir do 

recorte do uso de blogs como diários virtuais), remetemos os leitores interessados 

ao próprio corpo do texto, em suas dobras, pregas e pontos de cisão, destacando a 
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análise cruzada do discurso dos escritores de blogs, seja a partir dos textos dos 

seus posts, seja a partir de suas repostas às entrevistas.  

Entre as razões apresentadas pelos escritores dos blogs em estudo para o 

cultivo de uma escrita íntima de si, no contexto de uma mídia pública, as mais 

emblemáticas (pela força de seu depoimento e/ou pela recorrência de sua alusão) 

foram: (i) a possibilidade de um feedback concreto e imediato do público leitor (seja 

pelo uso do contador de acessos; seja pelo retorno dos comentários postados pelos 

leitores; seja pelo número de “seguidores” do blog, entre outros); (ii) o fortalecimento 

de vínculos de sociabilidade, com múltiplos investimentos de afeto (amizades, e até 

mesmo namoro e casamento foram referidos na pesquisa), que resultam da troca de 

ideias e opiniões, decorrentes da possibilidade (quase inexistente numa mídia 

analógica) de os escritores interagirem, numa via de mão dupla, com seus leitores; 

(iii) a constituição de novos modos de subjetivação, por meio de arranjos singulares 
421 decorrentes de uma escrita catártica, que é também uma escuta de si, ora 

referida como um processo terapêutico, ora como um modo de constituição de 

sentidos para a vida vivida e – pelo blog - ressignificada; (iv) e, por fim, a 

possibilidade de erguer guardas de flanco contra as ruínas do esquecimento, 

resguardando para si e para a posteridade um relicário de lembranças de sua vida 

pessoal no “guarda-memória” 422 do blog.      

Por fim, conforme podemos inferir dos estudos de campo apresentados no 3º e 

no 4º capítulos, a cyberintimidade não implica uma simples “ausência” de 

mecanismos de filtragem para a exposição de si, mas apenas a instauração de uma 

nova mentalidade acerca dos níveis desejáveis quanto aos limites desse filtro, tendo 

em vista os ganhos secundários que decorrem dessa “perda” de privacidade.  

    

 
 
 
 
 

                                                           
421 Como na proposta foucaultiana de pensar na vida como uma obra de arte. Cf. DELEUZE, Gilles. 
Conversações: 1972-1990. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 118 e ss.   
422 A bela expressão foi cunhada por Denise Schmitt, op. cit. 
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