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RESUMO 

 

As relações interpessoais vivenciadas na contemporaneidade apresentam oportunidades 

e riscos à interação entre os indivíduos enquanto ser social. A necessidade primitiva de 

comunicação do ser humano junto à constante evolução tecnológica são pontos 

relevantes para a compreensão de um novo ambiente interativo. A partir desta 

compreensão, o presente artigo tem por objetivo identificar as possibilidades e riscos 

que o ambiente online (internet) proporciona às relações no século XXI. Esta pesquisa 

foi desenvolvida no âmbito do trabalho de conclusão de curso, utilizando a pesquisa 

bibliográfica como metodologia. Autores tais como Juan Bordenave e Zygmunt 

Bauman, contribuiram para aclarar que as alterações estabelecidas nas relações, sejam 

elas positivas ou negativas, só aparecem mediante concessão do indivíduo. 
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INTRODUÇÃO 

 Se houver a possibilidade de resumir por meio de uma palavra o período 

contemporâneo no qual encontra-se a sociedade, essa seria interconexão. Seguindo o 

significado4 denotativo, o termo caracteriza-se como conexão entre dois ou mais 

equipamentos, pensamentos, processos, ideias, etc. A tríade comunicação, tecnologia e 

internet, apresenta-se como um exemplo apropriado para tal definição, pois a 

interconexão existente entre esses elementos vem transformando as experiências nas 

relações humanas nos mais variados níveis.  

Quando a força que a comunicação exerce sobre o indivíduo, por ser “um 

produto funcional da necessidade humana de expressão e relacionamento” 

(BORDENAVE, 1992, p. 45), junta-se ao papel facilitador das tecnologias que “desde a 

agricultura rudimentar à refrigeração, nos ajudaram a construir cidades e civilizações” 

(CHATFIELD, 2012, p. 13), encontram-se com a internet, o “meio de comunicação, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 07 – Comunicação, Espaço e Cidadania do XIX Congresso de Ciências da Comunicação 

na Região Nordeste realizado de 29 de junho a 01 de julho de 2017. 
2 Recém graduada do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFOR, email: melissa.avm@hotmail.com. 
3 Orientadora do trabalho. Professora doutora do curso de Jornalismo da UNIFOR, email: alessandra@unifor.br. 
4 Segundo o dicionário digital Michaelis. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=9oGoj> Acesso em: 

01 outubro 2016. 
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mais completo já concebido pela tecnologia humana” (RECUERO, 2000, s.p), surge um 

dos modelos de interconexão mais complexos vivenciados no século XXI:  as redes 

sociais online5. 

Embora o meio online seja um espaço conhecido desde a criação dos meios de 

comunicação simultâneos, os usuários em geral, por muitas vezes, preocupam-se mais 

em saber se a funcionalidade prometida por esse ambiente - intermediado por algumas 

ferramentas - será cumprida. A caracterização das atividades realizadas e qualidade de 

suas experiências podem acabar ficando em segundo plano. Por exemplo: as 

funcionalidades ofertadas pela internet podem fragilizar, na maioria dos casos, a 

necessidade de entendimento das experiências afetivas vivenciadas na mesma. 

Conforme descreve Chatfield (2012), não aconselha-se tratar assuntos tecnológicos de 

modo abstrato, deve-se, no entanto, ressaltar as experiências que proporcionam.   

 

ELEMENTOS DA INTERCONEXÃO 

Existe uma predisposição ao sentido da palavra tecnologia. Geralmente faz-se 

uma associação a internet e seus derivados. Entretanto, ao averiguar o real sentido da 

palavra no dicionário6 (à tekhne, que significa técnica, soma-se o sufixo logia, tradução 

de estudo), há uma percepção que o termo vai além dos meios virtuais. Em resumo: a 

tecnologia  refere-se a qualquer procedimento que permita o homem desenvolver tarefas 

manipulando ferramentas externas ao corpo, facilitando o resultado final. 

Compreendendo o pensamento acima: desde os tempos mais primitivos o 

homem faz uso da tecnologia para sobreviver. Independente da época, vários “utensílios 

tecnológicos” foram criados, ajudando no desenvolvimento social, conforme 

exemplifica Perles (2007, p. 4-5), 

 
(...) ferramentas utilizadas pela espécie humana serviam para 

destrinchar alimentos. Classificados como modo industrial 

Olduvainense, ou modo técnico 1, ele surgiu há cerca de 2,5 milhões 

de anos. Segundo Arsuaga (2005, p. 57), que atribui a utilização de 

tais objetos ao homo habilis “Os primeiros artefatos líticos (ou seja, de 

pedra) datados com segurança foram recolhidos em Gona, na região 

do Hadar, país dos Afaris (Etiópia) e contam com uns 2,5 milhões de 

anos de antiguidade”.  

 

                                                 
5 Termo conceituado nessa etapa do texto apenas como novos tipos de padrões sociais (RECUERO, 2014). Sem 

ligação, ainda, com sites de relacionamento.  
6 Significado disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=tecnologia >. Acesso em: 

15 agosto 2016. 
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A tecnologia tem um papel importante na construção de vários campos da 

sociedade. Na esfera comunicativa não poderia ser diferente, o mundo encontra-se em 

um estágio em que a comunicação social mostra-se plenamente dependente da internet, 

por exemplo. Podendo haver um colapso por motivo de uma eventual falta. A 

Revolução industrial é vista como ponto de partida para o desenvolvimento da 

tecnologia que se conhece na contemporaneidade: 

 

De dois séculos para cá (pós-revolução industrial), as invenções de 

máquinas capazes de produzir, armazenar e difundir linguagens (a 

fotografia, o cinema, os meios de impressão gráfica, o rádio, a TV, as 

fitas magnéticas etc.) povoaram nosso cotidiano com mensagens e 

informações que nos espreitam e nos esperam. Para termos uma idéia 

das transmutações que estão se operando no mundo da linguagem, 

basta lembrar que, ao simples apertar de botões, imagens, sons, 

palavras (a novela das 8, um jogo de futebol, um debate político...) 

invadem nossa casa e a ela chegam mais ou menos do mesmo modo 

que chegam a água, o gás ou a luz. (SANTAELLA 1999, p. 8) 

 

A percepção histórica da comunicação que se vive na sociedade do século XXI, 

passa a sensação de que esse processo é proveniente da internet e dos avanços 

tecnológicos - o que não é de todo errado, pois, conforme já relatado, a tecnologia tem 

sua importância na construção do evento. Entretanto, Souza Brasil (apud PERLES, 

2007) relata – em outras palavras - que o advento da comunicação veio previamente a 

todos os elementos da tecnologia, ou seja, o processo comunicativo humano nasceu 

junto à cultura, com os primitivos habitantes, quando utilizavam gestos, sons ou sinais 

para relacionar-se com seus contemporâneos.  

 

 (...) se a existência da cultura está subordinada a forma de 

comunicação do tipo humano, isto é, comunicação simbólica, temos 

que admitir que os fundamentos da comunicação precisam ser 

buscados nos caracteres biológicos do homem, pois cultura e 

comunicação simbólica surgiram na terra simultaneamente como o 

próprio gênero humano. Assim, cultura e comunicação são conceitos 

suplementares, não se constituindo, nem um nem outro, fundamento 

mas condição necessária para compreensão e existência de cada um. 

(SOUZA BRASIL apud PERLES, 2007, p. 1-2)  

 

Ao assimilar tal citação, compreende-se que: se a comunicação nasce e caminha 

junto ao processo de socialização do homem, ela poderá ser localizada em todas as áreas 
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de atuação do mesmo e sendo estudada em distintos campos do conhecimento7. 

Permeando, assim, por todos os espaços onde habitam variados organismos. Na 

verdade, “a linguagem, a cultura e a tecnologia são elementos indissociáveis do 

processo de comunicação” Perles (2007, p. 1). Por tanto, onde há linguagem8, existe 

comunicação. De acordo com Santaella (1999, p. 9), 

 

Haverá, assim, a linguagem das flores, dos ventos, dos ruídos, dos 

sinais de energia vital emitidos pelo corpo e, até mesmo, a linguagem 

do silêncio. Isso tudo, sem falar do sonho que, desde Freud, já 

sabemos que também se estrutura como linguagem.  

 

É importante ressaltar que a tecnologia e a comunicação trabalham juntas no 

desenvolvimento do ambiente informativo. Bordenave (1992) relata que a comunicação 

influencia na modificação dos significados que as pessoas atribuem às coisas e Chatfield 

(2012) explica o fato de o homem ser uma criatura tecnológica e, por esse motivo, faz 

parte de sua natureza ampliar o mundo e a ele mesmo.  

Recuero (2000) afirma a importância da internet para a comunicação ao 

segmentar, indiretamente, a revolução comunicacional em duas partes, tendo como 

critério divisório os mecanismos que influenciaram essa mudança. Na primeira etapa a 

autora descreve o processo enaltecendo a importância da linguagem e da escrita para a 

troca de informações:  

 

A linguagem permitiu que a humanidade conseguisse transmitir o 

conhecimento adquirido, aperfeiçoando a forma de apreender o mundo 

pelas primeiras comunidades. Alguns séculos mais tarde, a linguagem 

teve seus sons codificados em símbolos, e posteriormente em 

alfabetos. (...) A escrita permitiu que o conhecimento ultrapassasse a 

barreira do tempo e que a mensagem pudesse existir independente de 

um emissor, podendo ser recebida a qualquer momento por alguém 

que soubesse decifrar o código. (...) Com a escrita desenvolveu-se 

também a ciência, criando várias raízes de conhecimento científico e 

desenvolvendo a civilização. Com a ciência, o espaço pôde ser 

reconfigurado, medido, transformado. A distância passou a ser algo 

concreto, passível de ser medido. (RECUERO, 200, s.p) 

 

 A segunda etapa acontece com o advento da própria internet como um novo 

meio de comunicação. Um espaço no qual as interações humanas surgem de forma 

totalmente diferente de tudo vivenciado anteriormente. O indivíduo é, ao mesmo tempo, 

                                                 
7 Ver Comunicação: conceitos, fundamentos e história. João Batista Peles (2007, p. 2-4.),  
8 Qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, 

gestuais, etc. 
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emissor e receptor da informação. Um meio democrático (para quem tem acesso) no 

qual a interatividade acontece a todo momento. A criação de conteúdo parte e dirige-se 

à todos. Se possível uma comparação, pode-se dizer que a internet transforma a 

comunicação na contemporaneidade semelhante a forma que a prensa móvel9 guiou a 

população do século XV. Retirando a informação do poder de alguns pequenos grupos. 

Além de reunir as qualidades específicas dos meios de comunicação anteriores 

(ouvir música, ver vídeos, ler notícias) a internet possibilita o encontro desses 

dispositivos. Esse fenômeno faz parte da cultura de convergência, sendo intitulado 

como convergência dos meios de comunicação, o qual Jenkins (2015) descreve como o 

“lugar” “onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia 

alternativa se cruzam, no qual o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor 

interagem de maneiras imprevisíveis” (p. 30). 

 

REDES SOCIAIS ONLINE E A COMUNICAÇÃO MEDIADA 

Antes de começar a definir os elementos que constituem as redes sociais 

presentes na internet, faz-se necessário esclarecer que o presente artigo define os 

espaços de interação humana a partir de duas vertentes: online (em linha) e off-line (fora 

da linha). A primeira caracteriza as relações estabelecidas por meio de sistemas de 

comunicação conectados simultaneamente, como é o caso do telefone e internet. Outro 

significado para esse espaço, esse mais utilizado por quem comunica-se pela internet, 

seria a possibilidade de definir se o indivíduo está conectado em um determinado 

momento, algo bem parecido com o ao vivo da televisão. A segunda vertente, off-line, 

descreve o convívio fora do intermédio dessas tecnologias, quando ocorrem no espaço 

físico. Estabelecendo a indisponibilidade do usuário ao meio online. 

Em resumo, caracteriza-se como rede (conjunto de fios, canais e estradas, que se 

entrecruzam e se ramificam10) social (relativo à organização e ao comportamento do 

homem na sociedade ou comunidade11), uma estrutura formada por organizações ou 

pessoas (nós), conectadas por diversas relações (conexões) e que compartilham valores 

e objetivos em comum. No ambiente online, além do significado tradicional, esse termo 

é usado para definir as ferramentas que auxiliam na comunicação social. Para Recuero 

                                                 
9 Máquina criada pelo alemão Johannes Gutenberg por volta de 1450. Funcionava como um dispositivo que aplica 

pressão numa superfície com tinta, transferindo-a para uma superfície de impressão, geralmente papel ou tecido. 
10 Significado disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=rede>. Acesso em: 20 

outubro 2016. 
11 Significado disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=social>. Acesso em: 20 

outubro 2016. 
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(2009), estudar redes sociais é conhecer os padrões de conexões expostos no 

ciberespaço. 

O estudo desse fenômeno faz-se necessário para caracterizar os atores 

formadores, descrever as relações de experiência entre eles e verificar a manutenção das 

interações estabelecidas. “É explorar uma metáfora estrutural para compreender 

elementos dinâmicos e de composição dos grupos sociais” (RECUERO, 2009, p. 22). 

Segundo a autora, nas redes sociais da internet encontram-se elementos característicos, 

“que servem de base para que a rede seja percebida e as informações a respeito dela 

sejam apreendidas” (RECUERO, 2009, p. 25). 

Para que as redes possam existir no ciberespaço, é fundamental a utilização de 

celulares, smartphones12 e tablets13. O uso dessas ferramentas caracteriza a 

Comunicação Mediada pelo Computador (CMC). A partir de uma perspectiva genérica, 

o termo mediação “corresponde a um processo em que um elemento é intercalado entre 

sujeitos e/ou ações diversas, organizando as relações entre estes.” (BRAGA, 2012, p. 

33). Ainda conforme o autor, a mediação em perspectiva epistemológica, trata do 

relacionamento do ser humano com a realidade que o circula. Portanto, se as 

ferramentas que constituem a CMC fazem parte da realidade social em que o indivíduo 

se encontra, consequentemente elas poderão ser usadas para mediar suas experiências. 

Em síntese, a CMC proporciona mais que ferramentas para a comunicação, é a 

partir dela que as redes sociais online se estabelecem e ocorre a reconfiguração das 

relações interpessoais. Técnicas de comunicação passam por uma adaptação, tudo para 

que o ator não perca suas conexões. As práticas de conversação citadas por Recuero são 

o que aparecem de mais latente quando analisa-se o ambiente da CMC, sendo 

caracterizada como “a porta através da qual as interações sociais acontecem e através da 

qual as relações sociais são estabelecidas” (RECUERO, 2012, p.3). Embora a principal 

característica da conversação seja a fala14, as “práticas conversacionais vão aparecer 

como apropriações, como formas de uso das ferramentas de CMC para construir 

contexto e proporcionar um ambiente de trocas interacionais” (RECUERO, 2012, p.4). 

 

 

 

                                                 
12 Termo de origem inglesa que significa telefone inteligente. Última geração dos telefones móveis (celulares). 
13 Tipo de computador portátil. 
14 Pridham (2001, p.30) explica que “conversação é, basicamente, qualquer troca interativa falada entre duas ou mais 

pessoas” (apud RECUERO, 2012, p. 3). 
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AS POSSIBILIDADES DAS RELAÇÕES AFETIVAS CONTEMPORÂNEAS 

Após a caracterização dos elementos que subsidiam as atuais formas de 

interação no século XXI e do reconhecimento de que esse exercício proporciona novas 

experiências às relações interpessoais, o presente tópico chega, por fim, com o objetivo 

de analisar e descrever as possibilidades – oportunidades e riscos - que a internet 

proporciona, em consequência das escolhas que cada usuário faz da mesma. Para 

atender tal propósito, será realizada uma a pesquisa bibliográfica como metodologia. 

Autores tais como Raquel Recuero, Zygmunt Bauman e Leandro Karnal darão suporte 

científico ao logo de todo o texto. 

Todas as possibilidades encontradas no ambiente online são características da, 

sociedade de informação. Essa expressão caracteriza “a sociedade que está em 

constituição, na qual a utilização das tecnologias de armazenamento e transmissão de 

dados e informação são produzidas com baixo custo, para que possa atender às 

necessidades das pessoas” (SANTOS e CARVALHO 2009, p. 46). Necessidades de 

comunicação, lazer, trabalho e etc, que eventualmente são acentuadas devido as amplas 

opções tecnológicas existentes, conforme será apresentado adiante. 

A primeira relação apresentada será a do homem com ele mesmo. A conexão à 

internet tornou-se algo essencial para diversas áreas da sociedade contemporânea, 

inclusive quando o assunto é a manutenção que o meio online proporciona às relações 

afetivas. Existe uma sensação que, a partir da chegada da internet, o indivíduo não 

consegue ficar sozinho. Há uma necessidade constante de estar em contato, 

independente de onde se esteja. 

Ainda que o receio à solidão seja latente na “modernidade líquida”15, ele não é 

proveniente desses tempos. Tudo começa com a socialização do homem, desde seus 

primórdios. Segundo Strey (2002) o indivíduo “encontra-se num sistema social criado 

através de gerações já existentes e que é assimilado por meio de inter-relações sociais” 

(p. 59). Portanto, o homem não consegue e não pode ser caracterizado isoladamente, 

pois, 

 

 

 

 

                                                 
15 Expressão desenvolvida por Zygmunt Bauman para descrever a fragilidade do mundo moderno. 
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(...) o indivíduo dentro dos seus padrões sociais, vive em sociedade, 

como membro do grupo, como “pessoa”, como “socius”. A própria 

consciência da sua individualidade, ele a adquire como membro do 

grupo social, visto que é determinada pelas relações entre o “eu” e os 

“outros”, entre o grupo interno e o grupo externo. (RAMOS, 2003, p. 

238) 

 

É a partir dessa contextualização histórica que Bauman (2011), comenta que “é 

tolice, além de injusto, culpar apenas a eletrônica pelo que está acontecendo com as 

pessoas que nascem num mundo interligado por conexões a cabo, com fio ou sem fio” 

(p. 12). Ainda segundo o autor, os criadores tecnológicos obtém sucesso com seus 

aparatos, pois perceberam que havia milhares de pessoas que sentiam-se solitárias e 

odiavam essa solidão. Desta forma, em uma sociedade que se movimenta cada vez mais 

rápida, a internet – em especial, por ser um dos objetos do presente estudo - vem, em 

alguns casos, com a virtude de manutenção e criação das relações, aproximando os 

indivíduos mesmo quando estão distantes. 

Conforme acontece no ambiente off-line, no qual o indivíduo sente-se mais 

seguro e menos sozinho com a presença física de outro, a conexão à internet 

proporciona uma sensação de que nunca mais o homem estará só. “Nesse mundo on-

line, ninguém jamais fica fora ou distante; todos parecem constantemente ao alcance de 

um chamado – e mesmo que alguém, por acaso, esteja dormindo, há muitos outros a 

quem enviar mensagens” (BAUMAN 2011, p. 13). Entretanto, em alguns casos, 

conforme será apresentado mais adiante, esse sentimento poderá aparecer de maneira 

fragilizada.   

São notáveis as oportunidades que a internet proporciona às relações 

interpessoais. Entretanto é necessário uma visão crítica por parte do usuário a medida 

que essas vantagens irão sendo exploradas. Algumas vezes, o fato de se estar cercado 

por várias pessoas não significa dizer que o homem não possa sentir-se sozinho. É 

preciso uma companhia que faça sentido, conforme descreve Paulo Coelho em um 

artigo16: “todos nós queremos um compromisso, uma pessoa para estar ao nosso lado 

vendo as belezas que aqui existem, discutindo sobre livros, entrevistas, filmes, ou 

dividindo um sanduíche, quando o dinheiro não dá para comprar dois”. O mesmo 

acontece no ciberespaço. Embora o ator esteja em constante comunicação com seus 

contatos, não quer dizer que o sentimento de solidão não possa existir. Fragilizando, 

                                                 
16 Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/blog/paulo-coelho/post/solidao-nao-e-um-tipo-de-liberdade.html>. 

Acesso em: 31 outubro 2016. 
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dessa forma, a sensação de que nunca estará só, pois as conexões disponíveis não irão 

satisfazer suas necessidades pelo simples fato de estarem ali. 

Os sites ou aplicativos de relacionamento constituem um obstáculo para o 

exercício de solidão na contemporaneidade. São algumas das ferramentas que sustentam 

relações existentes e contribuem para a formação de novas. O Facebook, por exemplo, é 

uma rede social bastante utilizada. Os laços de amizade encontram no ciberespaço 

oportunidades únicas. Recuero (2014) afirma que o Facebook “como muitos sites de 

rede social, é uma ferramenta apropriada simbolicamente para construir o espaço social 

no cotidiano dos atores, gerando práticas que ressignificam seus usos (p. 114). Amigos 

compartilham suas experiências na internet apropriando-se de normas provenientes do 

ambiente off-line, como é o caso da conversação. Já descrita anteriormente, essa técnica 

caracteriza as comunicações oralizadas. Entretanto ao ser apropriado pelos usuários do 

ambiente online adaptam-se às ferramentas que seriam primeiramente textuais, Recuero 

(2014). 

A partir dos exemplos citados, observa-se, assim, a corroboração de 

oportunidades que a internet proporciona à socialização do homem contemporâneo. Por 

ser um ambiente de livre circulação (para quem tem acesso), possibilita ações que 

outros meios de comunicação não disponibilizariam, seja por seu controle 

monopolizado, ou pela falta de recursos tecnológicos suficientes à esses meios. Bauman 

(2011) explica que os telefones móveis são peças fundamentais da construção “de 

pequenos postos avançados públicos”, lugares em que existe a possibilidade de disputar 

e realizar experiências “com uma miniversão do status de celebridade”. Espaços onde o 

indivíduo será conhecido e visto em uma área realmente “pública”. 

Entretanto, tal como em um ambiente off-line, o ciberespaço tem seus riscos. Um 

deles é percebido, justamente, por seu “efeito democrático”. Karnal (2016) afirma que o 

mundo líquido em andamento, tem como marca maior a dúvida. O historiador descreve 

que a dúvida sobre tudo (a possibilidade de questionar tudo), torna todas as pessoas 

autoridades. Sendo assim, o advento das celebridades na internet contribui diretamente 

para que ocorra a fragilidade das autoridades tradicionais.  

Posterior a todas as oportunidades e riscos descritos, pode-se reafirmar o que foi dito 

em seu início: julgar a tecnologia como algo negativo às relações contemporâneas é perigoso 

e, segundo Bauman (2011), é tolice culpar as criações tecnológicas com o que está 

acontecendo com as pessoas. Dentre tantos exemplos, o medo à solidão, o desejo de ser 
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reconhecido em espaço público e a busca por referências, impulsionam o ator a estar em 

constante contato com suas conexões por meio do ambiente online, fortalecendo e 

destacando o ciberespaço dos outros meios de comunicação. 

Para finalizar a caracterização das relações afetivas contemporâneas, a última a ser 

descrita será a relação amorosa. A internet assume um papel importante na formação e 

manutenção de amores, proporcionando ferramentas específicas para o andamento de 

paqueras e namoros no ambiente online. Existem duas diferenças interessantes ao comparar 

os relacionamentos amorosos do século XXI com os de décadas passadas. A oportunidade 

de estar sempre em contato com o parceiro por meio de mensagens instantâneas e vídeos, 

por exemplo, é uma delas. A falta do parceiro, ocasionada por uma possível distância física, 

pode ser amenizada com a conexão estabelecida por meio dessas ferramentas. A outra 

diferença está na possibilidade de conhecer e identificar, mais facilmente, indivíduos 

disponíveis à relacionamentos amorosos. Com a criação de sites de relacionamento, por 

exemplo, torna-se mais acessível encontrar parceiros que se encaixem ao perfil desejado, 

pois oferecem opções nas quais o indivíduo pode apresentar suas preferências ao outro sem a 

necessidade de uma primeira conversa. 

Embora seja perceptível o impulso positivo que a internet proporciona às relações 

afetivas, alguns autores como Bauman (2011), alertam sobre a maneira como o homem usa a 

tecnologia para estabelecer suas relações. O autor afirma que o uso de ferramentas 

tecnológicas para estabelecer relações entre os indivíduos, pode tornar os encontros breves, 

superficiais e descartáveis. Mas será que a fragilidade dos laços afetivos é consequência do 

uso da internet ou está acompanhando um movimento de transformação por qual as relações 

estão passando desde muito tempo? 

Ao realizar buscas para tentar compreender as questões citadas acima, foi possível 

constatar a partir dos dados coletados que há dois fatores relevantes para o entendimento do 

cenário por qual as relações afetivas, em especial amorosas, estão passando. O primeiro seria 

a reinvenção do amor ao longo dos tempos. Já o segundo fator, consiste na absorção dos 

valores do capitalismo pelas relações afetivas.  

Lins (2012 b) afirma que o amor está sendo reinventado na contemporaneidade. O 

amor romântico, aquele “idealizado, que prega a ideia de que duas pessoas vão se 

transformar numa só, nada mais lhes faltando” (p. 275) que existe em novelas, está com 

seus dias contados. A autora explica que isso acontece por conta da busca da 

individualidade que é característica de nosso século. Assim, acontece que nas relações 
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contemporâneas, o indivíduo não está preocupado em construir junto com o outro uma 

relação em comum, mas opta por fortalecer suas individualidades. A ideia de tornar o 

outro um objeto amoroso pessoal, faz com que, ao contrário de preocupar-se com 

questões como “sinto-me amado?” “sinto-me desejado?”, exista um interesse constante 

de: “será que o outro está com mais alguém?” “sou exclusivo na vida do meu 

parceiro?”. Lins (2012 a) conclui dizendo que, se as pessoas estivessem mais 

preocupadas em responder os sentimentos provenientes das relações, elas seriam muito 

mais felizes.  

 

A busca da individualidade, que caracteriza a nossa época, nos leva 

por um caminho oposto às propostas desse tipo de amor. É difícil 

harmonizar as necessidades individuais com uma vida a dois. Mas as 

pessoas não estão dispostas a sacrificar seus projetos pessoais. (...) O 

grande dilema hoje se situa entre o desejo de simbiose e o desejo de 

liberdade, sendo que este último parece que começa a predominar. 

(LINS, 2012 b, p. 275) 

 

O segundo fator que contribui para as mudanças nas relações afetivas 

contemporâneas é a absorção dos valores do capitalismo pelas próprias relações. Bauman 

(2010) afirma que o capitalismo na contemporaneidade está em uma fase na qual o 

consumismo não consiste em acumular objetos, mas sim no prazer de descartá-los e a 

capacidade de duração desses objetos não são mais pontos positivos que eles possam 

oferecer: “exige-se apenas que sirvam durante algum tempo e que possam ser destruídos 

ou descartados de alguma forma quando se tornarem obsoletos” (p. 18). A prioridade 

não é mais o prazo de validade dos objetos, ao comprar algo, o interessante é saber se 

esse objeto irá satisfazer a necessidade momentânea do indivíduo e se há uma facilidade 

de descarte.   

 

No mundo líquido-moderno, a solidez das coisas, assim como a 

solidez dos vínculos humanos, é vista como uma ameaça: qualquer 

juramento de fidelidade, qualquer compromisso a longo prazo (e mais 

ainda por prazo indeterminado) prenuncia um futuro prenhe de 

obrigações que limitam a liberdade de movimento e a capacidade de 

perceber novas oportunidades (ainda desconhecidas) assim que 

(inevitavelmente) elas se apresentarem. (BAUMAN, 2010, p. 17) 

 

A velocidade com que o homem manuseia e descarta seus objetos de consumo, 

pode ser encontrada nas relações afetivas estabelecidas na contemporaneidade. Bauman 

(2004) descreve que as mercadorias consideradas defeituosas ou não satisfatórias podem 
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ser trocadas por outras que agradam mais ao usuário, mesmo não recebendo garantias de 

qualidade, uma vez que o importante é responder ao desejo imediato de consumo por 

meio da troca. Não se espera que o próximo objeto, embora útil, dure por muito tempo. 

Para reafirmar a ideia da transformação das relações em objetos de consumo o autor faz, 

ainda, o seguinte questionamento: se automóveis, computadores e celulares, em perfeito 

estado, são considerados obsoletos à medida que aparecem novas versões, existe alguma 

razão para as relações serem exceção à regra? 

 

Guiada pelo impulso ("seus olhos se cruzam na sala lotada"), parceria 

segue o padrão do shopping e não exige mais que as habilidades de 

um consumidor médio, moderadamente experiente. Tal como outros 

bens de consumo, ela deve ser consumida instantaneamente (não 

requer maiores treinamentos nem uma preparação prolongada) e usada 

uma só vez, "sem preconceito". É, antes de mais nada, eminentemente 

descartável. (BAUMAN, 2004, p. 22) 

 

 Após compreender como as relações amorosas estão sendo percebidas na 

atualidade, deve-se entender de que maneira a internet acomoda-se aos relacionamentos 

e qual a importância dessa ferramenta quando o indivíduo resolve socializar-se por meio 

delas. De qualquer forma, todas as possibilidades – oportunidades e riscos - serão 

estabelecidas de acordo com o uso que os atores farão do ambiente online. Bauman 

(2004) afirma que quanto mais esforços e atenção forem direcionados às relações no 

ciberespaço, menos tempo será dedicado aos outros tipos de interações fora dele. 

No ambiente off-line, a possibilidade de transforma-se em um indivíduo 

diferente para chamar a atenção do outro e conquistá-lo é um dos artifícios usados nas 

relações amorosas. Embora possível, essa transformação no espaço físico é escassa. 

Para Bauman (2011), além de proporcionar um “cardápio de conexões” às relações 

amorosas, a internet facilita e incentiva o exercício de reinvenção do ator. O autor 

afirma que “uma identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma 

identidade que denuncia a idade avançada” (p. 19), pode e deve ser facilmente 

substituível. O autor conclui declarando que as capacidades interativas do ciberespaço 

influenciam no descarte das identidades. Assim, se o “personagem” escolhido não está 

ajudando na busca de um namorado, ele poderá facilmente ser substituído. 

Para finalizar a caracterização da influência da internet nas relações amorosas 

contemporâneas, é importante estar atento à riscos que surgem do sentimento frágil de 

controle das conexões estabelecidas nessa ferramenta. Conforme já mencionado, o uso 
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constante da internet pode causar dependência ao indivíduo. Casti (2011) relata, em uma 

de suas obras que, foi realizada uma pesquisa pela Intel17 para avaliar o nível de 

dependência do homem em relação à internet. Foram entrevistados mais de dois mil 

homens e mulheres, de todas as idades e estilos de vida. A eles foi perguntado se 

escolheriam: “abrir mão de sexo por duas semanas ou do acesso à internet pelo mesmo 

período de tempo” (p. 72). E o resultado foi o seguinte:  

 

(...) 46% das mulheres entrevistadas e 30% dos homens afirmaram 

preferir abrir mão do sexo. Em termos gerais, entre todos os gastos 

opcionais — TV a cabo, refeições em restaurantes, ginástica e até 

comprar roupas (o que é bem difícil de acreditar) —, a internet ficou 

em primeiro lugar na lista de prioridades. No total, quase dois terços 

dos adultos entrevistados declararam que simplesmente não 

conseguiriam viver sem internet. (CASTI, 2011, p. 72) 

 

 Percebe-se um resultado impressionante. Se o indivíduo não determinar limites 

para as conexões online, elas podem ultrapassar e atrapalhar as atividades do espaço off-

line. Entretanto Bauman (2004) alerta que seria tolo e irresponsável culpar as invenções 

tecnológicas pelo afastamento das pessoas. Afirma, ainda, que a proximidade que as 

conexões online proporcionam, não pode ser facilmente obtida nos espaços físicos. E 

conclui: 

 

A responsabilidade por eliminar essas condições não pode ser 

atribuída à porta virtual do namoro eletrônico. Muito mais tem 

acontecido no caminho em direção à líquida e individualizada 

sociedade moderna para tornar os compromissos de longo prazo 

pouco numerosos, o engajamento a longo prazo uma rara expectativa 

e a obrigação de assistência mútua incondicional uma perspectiva que 

nem é realista nem percebida como digna de grandes esforços. 

(BAUMAN, 2004, p. 62) 

 

 Para finalizar, o autor reconhece que “os desafios da comunicação “de mim para 

ti, de nós para eles” parecem ainda mais desencorajadores e confusos” (BAUMAN, 

2011, p. 35) e que a maneira de lidar e manter essa comunicação está mais difícil na 

contemporaneidade do que na fase anterior ao advento da internet. Portanto, cabe ao 

homem estabelecer bem suas relações amorosas no ambiente off-line, para que as 

mesmas não sofram com a interferência do ciberespaço ou que fiquem dependentes 

dele.  

                                                 
17 Intel Corporation é uma empresa multinacional, que fabrica circuitos integrados como microprocessadores. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Fortaleza - CE – 29/06 a 01/07/2017 

 

 14 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as pesquisas realizadas, foi possível perceber que, independente da 

potência tecnológica, o domínio da ferramenta continua sendo responsabilidade do 

homem. As alterações estabelecidas nas relações, sejam elas positivas ou negativas, só 

aparecem mediante concessão do indivíduo. Portanto, não se pode atribuir um estado 

único (condenação ou glorificação) ao que a internet proporciona nas relações 

contemporâneas, pois ela está à disposição do que o indivíduo decide realizar com ela 

Portando, considerando o objetivo traçado para o presente artigo de promover a 

reflexão sobre a internet e o fluxo de possibilidades proporcionadas às relações afetivas 

contemporâneas, fica esclarecido que: antes de culpar a internet e os aparatos 

tecnológicos comunicacionais pelo afastamento das pessoas e a fragilidade nas relações 

afetivas, é importante perceber que essas ferramentas não trabalham por conta própria. 

Elas recebem comandos provenientes do desejo de cada indivíduo, moldando-se e 

dando visibillidade às vontades predefinidas. 
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