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Abstract:  

This article intends to bring to the examination the psychological and 

clinical manifestations of young adult who has the habit of immersing 

in virtual experiences, in particular, in the current social networks. 

This problem is based not only on psychoanalytic authors, but also 

through clinical and enjoyment of listening to criticism of the new 

communicative possibilities proposed by the social networks virtually 

mediated. The study considers that such media intensify certain 

intersubjective experiences and enable new forms of interaction as a 

new public space for the construction of subjectivity and a new means 

of encounter with the other. 

 

 

Resumo: 

Este artigo traz ao debate as manifestações, na clínica psicológica do 

adulto jovem, de temáticas imersas na experiência virtual, em 

especial, nas redes sociais. Debate-se a problemática com base em 

autores psicanalíticos, perpassando a escuta clínica e a observação 

crítica das novas possibilidades comunicativas propostas pelas redes 

sociais virtualmente mediadas. Considera-se que tais meios 

intensificam determinadas experiências intersubjetivas e viabilizam 

formas renovadas de interação, constituído um novo espaço público 

de construção da subjetividade e encontro com o outro.      

 

 



Introdução: 

 

Na clínica psicológica, a queixa paterna sobre adolescentes que não desgrudavam de 

seus computadores, gerando a apreensão dos adultos que pouco entendiam suas 

motivações, tem cedido espaço para relatos prolongados de experiências virtualmente 

mediadas de jovens adultos, sujeitos esses, que por vezes, cresceram imersos na 

tecnologia digital, bem como de outros que a descobriram recentemente.     

Algumas falas, até então impensáveis, nos mostram a inserção de tais recursos 

tecnológicos na vida cotidiana. Em uma clara inversão da inquietação paterna acima 

relatada, afirmações como “meu marido me troca pelo computador”, ou “minha mãe 

não desgruda do Facebook”, remetem a um novo perfil de usuário e uma ampliação da 

presença da tecnologia na vida privada, individual e familiar.  

Para além de qualquer reclamação acerca de uma “presença ausente” gerada pela 

concentração do usuário diante de seu equipamento, a experiência virtual tem rendido 

longas falas, prenhes de expectativas, conflitos, prazeres, sofrimentos, curiosidades, 

enfim, de coisas humanas há tempos conhecidas, mas agora perpassadas pela 

virtualização do contato entre as pessoas.  

Cabe perguntar, de que modo a experiência virtual participa ou promove 

experiências subjetivas significativas, e o que ela traz de novo, de efetivamente 

diferente das conflitivas vitais típicas do jovem adulto, já descritas e estudadas 

principalmente no correr do século XX? Esta pergunta incita o presente ensaio, 

alimentado principalmente por observações da experiência clínica e por uma breve 

retomada teórica de autores psicanalíticos.    

 

 

As problemáticas de vida do adulto jovem: um olhar psicodinâmico 

 

A etapa do desenvolvimento humano que comporta o “adulto jovem”, com idades em 

torno dos 20 aos 45 anos de idade, é considerada o ápice do desenvolvimento biológico, 

adoção de papéis na sociedade e evolução da personalidade. Para que este processo 

ocorra de forma satisfatória, considera-se necessário que o sujeito supere as crises 

vivenciadas anteriormente, na infância e adolescência [Kaplan, Sadock and Greeb 

1997]. Considera-se que é neste período da vida que as pessoas buscam afirmar relações 

amorosas e de amizade estáveis, de forma mais sólida que na adolescência, estando 

prontos a compartilhar suas vidas com parceiros, ter filhos e ajudar estes a crescer de 

forma saudável. 

 

Embora o contato com o ‘mundo real’ tenha iniciado na infância e 

aumentado na adolescência, é nesta etapa que as pessoas vão de fato se 

inserir no mundo do trabalho e das outras responsabilidades individuais. Este 

fato pode, também, questionar a ‘estabilidade emocional’ deste período. 

[Osório 2002, p.142]. 

 



Segundo Erikson (1976), o adulto jovem está imerso em uma conflitiva básica, a 

qual denomina “intimidade versus isolamento”, que, como nas demais etapas da vida, 

combina possibilidades de crescimento da personalidade e das interações sociais, com 

possibilidades de retração ou estagnação de tal desenvolvimento. O autor considera o 

desenvolvimento psicossocial como “(...) uma sucessão de fases críticas, entendendo-se 

por ‘crítico’ uma característica de momentos decisivos, de momentos de opção entre o 

progresso e a regressão; a integração e a sujeição” (p.249). 

Nesta fase, o sujeito está potencialmente pronto para exercer sua genitalidade, 

que implica no reconhecimento e na convivência com a diferença sexual. Nota-se um 

anseio por fundir sua identidade com outros em relações amorosas, sociais e de 

trabalho. Neste momento, há a possibilidade de construção de associações concretas, 

com a força ética suficiente para ser fiel a essas ligações, mesmo que elas impliquem em 

uma necessidade parcial e auto-abandono [Erikson 1979].  

Como risco desta etapa, tem-se a possibilidade de isolamento, resultante de um 

julgamento rígido sobre os perigos que a união pode representar. Em termos práticos, tal 

condição expressa-se na não admissão de papeis adultos, seja esta por dificuldades, seja 

por “opção”, e mesmo nesta segunda hipótese, apresenta-se um fundo de embotamento 

das reais possibilidades de crescimento do sujeito. Também cabe considerar a 

possibilidade de uma “adolescência estendida”, fenômeno relativamente novo, e cada 

vem mais frequente, na qual os adultos retraem-se diante de desafios da vida adulta, 

firmando-se como eternos adolescentes, que mantém vínculos de dependência com os 

pais, mas gozando das experiências adultas que demandam pouco compromisso 

[Calligaris 2000].   

Cabe considerar neste ensaio, de que modo a tecnologia responde a algumas 

necessidades básicas da vida desses sujeitos, insinuando soluções, e deste modo, 

exercendo fascínio. Por esta breve retomada teórica, percebe-se no adulto jovem a 

necessidade de compartilhamento de experiências subjetivas, de intimidade afetiva e 

sexual, social e intelectual, com uma integração mais tranquila com o outro e com o 

diferente, desprendendo-se das asperezas da socialização adolescente. Esta é uma meta 

comum, que faz parte do movimento de crescimento da personalidade adulta, e que 

pode encontrar nas redes sociais um mecanismo facilitador. 

 Por outro lado, encontros descompromissados, relações afetivas de amizade 

fugazes também podem ser viabilizadas e facilitadas pela experiência virtual, de modo 

que se pode inferir que as redes sociais podem comportar as expectativas do adulto 

jovem tanto em sua assunção de papeis efetivamente adultos, quanto na sua fuga de 

compromissos mais densos que implicariam em uma experiência adulta em sentido 

estrito.       

Cabe afirmar que aqui se trabalha com a hipótese de que, para além de qualquer 

idéia de “afastamento das pessoas” sustentada pelo senso comum e por estudos 

apressados acerca da relação virtualmente mediada, a experiência virtual potencializa a 

aproximação e o envolvimento entre os sujeitos. Deste modo, supõe-se uma experiência 

afetivamente intensificada, e imbuída de um maior dinamismo em termos possibilidades 

comunicacionais e de participação na vida íntima do outro.        

 

 



O predomínio do olhar no âmbito virtual 

 

A comunicação e o contato interpessoal na experiência virtual trazem a tona, não 

somente um novo meio no qual circulam informações, mas efetivamente novas formas 

de expressão de idéias e afetos, outra linguagem, na qual se percebe o predomínio do 

visual e de uma escrita telegráfica.     

Mesmo se tratando de uma experiência humana relativamente curta, o mundo 

virtual já tem sua história, principalmente considerando que em poucos anos, se percebe 

uma grande diversidade de transformações e de novas possibilidades comunicativas.  

Uma das mudanças mais significativas neste contexto é a transição de uma 

comunicação predominantemente escrita, típica das primeiras ferramentas 

comunicativas da Internet, ainda existentes, mas bem menos significativas, como os 

bate-papos de livre acesso e blogs com longos relatos de experiências pessoais, para um 

predomínio da imagem, em vídeo ou imagem, e uma comunicação mediada pela palavra 

escrita resumida a poucos caracteres.   

A redução da escrita a frases sucintas intensifica aquilo que se diz. Trata-se de 

uma comunicação cujo recurso primordial é o slogan ou a manchete, um “dizer forte”, 

porém, impreciso (e por vezes intencionalmente impreciso, como em um dizer jocoso). 

Tal característica faz das redes sociais espaços repletos de possibilidades de 

ambiguidade, como exploraremos no tópico seguinte.  

Também cabe considerar que a experiência visual que prolifera na rede possui 

uma intensidade diferente daquela mediada por palavras, sejam elas escritas ou faladas. 

A pulsão escópica (Schautrieb) pode ser considerada uma “pulsão despertador”, que 

incita o interesse, o desejo, e por vezes a angústia, e que não está vinculada a nenhuma 

demanda corpórea específica, como estaria a pulsão oral em relação à alimentação, por 

exemplo [Quinet 2002].   

 Como apontado por Freud (1996) em seu clássico Três ensaios sobre a teoria 

da sexualidade, editado pela primeira vez em 1905, “(...) a impressão visual continua a 

ser o caminho mais frequente pelo qual se desperta a excitação libidinosa” (p.148). 

Neste ensaio, o autor propõe que a sexualidade encontra no olhar seu veículo primordial 

na busca pelo objeto sexual, bem como, o meio, por excelência, da busca pelo 

conhecimento: do desejo de olhar advêm o desejo de conhecer.   

Mesmo sem intenções explicitamente sexuais, o olhar do outro, ou dirigido ao 

outro, intriga, repreende, provoca, atrai e excita. Trata-se de um fenômeno no qual o 

sujeito oscila entre a passividade e a atividade, e na qual fantasias inconscientes são 

mobilizadas, estabelecendo uma fugaz relação de intimidade, nem sempre desejada, e 

via de regra, pouco confortável: não necessariamente desagradável, mas inquietante. 

Freud (1996) vinculava a experiência visual ao ato de tocar. Psiquicamente, ver seria 

um derivado do contato físico: “toca-se com os olhos”, do mesmo modo que “olhamos 

com as mãos”, sendo que a experiência “olhar e ser olhado” comporta um potencial de 

mobilização afetiva diferente de outras formas de contato social.  

Os recursos oferecidos pela comunicação virtualmente mediada oferecem uma 

grande possibilidade de expansão desta experiência visual, sendo sobre esse elemento 

que se tem investido grande parte dos esforços de aprimoramento tecnológico: fornecer 



comunicação ágil enriquecida por imagens e vídeos em alta definição. Trata-se de uma 

nova “Sociedade do Espetáculo”, um tanto diversa daquela denunciada por Guy Debord 

na década de 1960, período em que talvez não se previsse uma experiência espetacular 

privada e cotidiana tal qual engendrada nos nossos dias.  

 

 

O que buscam os jovens adultos nas redes sociais 

 

As redes sociais virtualmente mediadas vêm se consolidando, para o adulto jovem, 

como um espaço público, de busca e de encontro, no qual se desenrolam relações 

afetivas, sejam, familiares, de amizade ou de enamoramento, bem como relações de 

trabalho e estudo, respondendo deste modo, a demandas típicas deste momento vital. 

Tais características remetem a uma reprodução virtualizada de outros espaços públicos, 

comportando as mesmas intenções e funções correlatas, mas com outros recursos de 

linguagem e uma marcante onipresença. Como importante característica a ser 

ponderada, nota-se que a tecnologia coloca o sujeito em contato com muito mais 

pessoas que poderia contatar no contexto não-virtual, trata-se de um ambiente no qual o 

indivíduo se expõe e vasculha a vida de muito mais gente do que anteriormente o 

poderia fazer. Tais espaços virtuais de convertem em um “diário público”, não mais de 

experiências a serem elaboradas, por vezes poeticamente, na intimidade ou em uma 

exposição reservada, mas sim um espaço de relato cru do cotidiano, portador do sublime 

e do áspero, da afetividade e da grosseria, participando assim, de uma ampla gama de 

experiências interpessoais.  

A aproximação, bem como o ataque, é facilitada pela ausência física do outro. 

Tal forma de mediação vem participando de modo considerável de inícios e términos de 

relacionamentos: na busca por parceiros e nos primeiros movimentos de conquista, nos 

quais a proximidade poderia intimidar; e no manejo de crises definitivas, nas quais a 

presença real remete a uma maior intensidade de rancor e sofrimento.       

O indivíduo “ciumento” encontra nas redes sociais, não uma fonte de satisfação 

de sua necessidade de esmiuçar a vida íntima de seu parceiro, como eles próprios 

costumam imaginar, mas uma fonte de sofrimento, já que ali se pode visualizar 

claramente a amplitude das relações sociais as quais o outro participa. A extorsão de 

senhas tem se mostrado uma prática comum nessas relações pautadas por desconfianças 

(condição que, por vezes, ganha matizes patológicos). Estar de posse das senhas de 

acesso às contas de usuário dá ao companheiro uma precária sensação de controle, como 

se, a partir disso, fosse possível tomar posse de uma parcela significativa da vida 

privada do outro. Do mesmo modo, se estabelece o hábito vasculhar históricos, 

contatos, comentários, vínculos e ações, sendo a experiência virtual um novo campo de 

investigação para a suspeita acerca da conduta do(a) companheiro(a).   

 Nesses espaços virtuais, o sujeito consegue fazer uma exposição seletiva de suas 

características, desde que assim o queira, filtrando elementos indesejáveis ou 

inconvenientes de modo muito mais fácil e eficiente do que em uma condição real. 

Aprimorar a própria imagem, com boas ou más intenções, não é um evento novo, isso 

participa da vida em sociedade desde os primórdios da civilização (podemos lembrar, 



por exemplo, da palavra personalidade, que deriva de persona, mascara em latim, 

remetendo ao estereótipo que expomos aos outros). Frente ao predomínio da interação 

virtual, esta imagem intencionalmente arquitetada acaba por ser tão representativa que, 

não raramente, sujeitos dedicam considerável esforço para construí-la e mantê-la 

permanentemente atualizada nas redes sociais.   

Grande parcela daquilo que se expõe nas redes sociais são claros representantes 

e sustentáculos do narcisismo do sujeito: sua imagem “produzida”, fotos de uma viagem 

realizada, de um “grande feito”, de seu belo filho, ou até mesmo fotos de seu gracioso 

animal de estimação. Tal forma de comunicação lembra uma peça publicitária, um 

conjunto imagem-texto com forte apelo emocional, cujo foco é a atenção e o desejo do 

outro. Como aponta Quinet (2002), produzir boas imagens e ser visto são pré-condições 

para a existência nas experiências sociais atuais, “sou visto, logo existo”, sendo este um 

aparato para a sustentação da auto-estima em um mundo repleto de apelos visuais.  

 Neste âmbito essencialmente escópico, o mal-entendido, a má interpretação, 

bem como a “super interpretação” são fenômenos corriqueiros trazidos a tona nos 

discursos dos jovens adultos acerca de suas interações sociais virtualmente mediadas. 

Diante de uma redação lacônica e recheada de imagens, como acima comentado, a 

participação do sujeito receptor na construção do sentido daquilo que se buscou dizer se 

amplia, dando margem a uma interpretação excessivamente idiossincrática, o que, 

tomando uma concepção estrita, estabelece uma comunicação que por vezes não se 

completa.        

 

 

Considerações finais 

 

Parece claro que estamos nos defrontando com um espaço comunicativo mais 

efetivamente humano do que qualquer outra mídia até então elaborada. Historicamente, 

as diversas mídias “poliram” as manifestações humanas, seja sob efeito de censuras 

politicamente instituídas, seja pela restrição ao seu acesso, já que em um passado 

recente, nenhum meio de ampla visibilidade estava disponível tão democraticamente, 

principalmente em sua possibilidade de produção, como hoje se encontram as diversas 

ferramentas e espaços comunicativos da Internet.  

Aquilo que o adulto jovem busca nas redes sociais é algo correlato ao buscado 

anteriormente, ou concomitantemente, em outros espaços públicos, em formas 

tradicionais de contato interpessoal: vínculos sociais, relações afetivas, contatos 

profissionais e de aprendizagem, construção de uma imagem e posição junto às 

complexas relações do mundo adulto. Como se pôde perceber, as redes sociais virtuais 

respondem a antigas demandas, instrumentalizando o sujeito em suas necessidades 

peculiares.  

O que há de novo, no âmbito do observado nesta rápida análise, é a forma e a 

dinâmica viabilizada pelos recursos tecnológicos. Tais ferramentas comunicativas 

inauguram novas formas de manifestação de si e se acesso ao outro, com uma marcante 

compressão da palavra e proporcional expansão da imagem, o que confere a tais meios 

um potencial de atração fortemente ampliado. Também, promove-se a idéia de um 



contato contínuo, de um vínculo que pode ser acessado a qualquer hora e de qualquer 

lugar. Insinua-se assim, uma “sociedade sem saudades”, mas paradoxalmente, pautada 

por uma presença fisicamente distante.  
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