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                                                          RESUMO 

 

A Cibercultura é um espaço interativo que proporcionou nosso ingresso na realidade 

virtual, por meio de suas ferramentas ocorreram significativas mudanças nas esferas 

sócio-econômicas e na forma como os sujeitos apresentam suas características nas 

Redes Sociais.  

Estas ferramentas impactaram substancialmente nas relações subjetivas dos sujeitos 

imersos nesta realidade e culminou nas mudanças vista atualmente, nos processos 

de sociabilização, afetando sua dinâmica de comunicação, de percepção de 

sensações e projeções, moldando sua linguagem e as construções de suas 

identidades sociais. 

Neste cenário ganham destaques os conceitos de Identidades, Subjetividades e 

Narcisismo na Sociedade da Informação, onde a Internet por intermédio da Web 2.0 

passou a intermediar as novas formas de relação, interação, produção e reprodução 

dos conteúdos e publicações expostos nas Redes Sociais, fornecendo aos 

profissionais de psicologia um fator material de análise das relações, das 

representações e dos laços sociais contemporâneos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cibercultura, Sociedade da Informação, Web 2.0, Internet, 

Facebook, Redes Sociais, Identidades, Subjetividades, Narcisismo e Psicologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The Cyberculture is an interactive space that provided our entry invirtual reality, 

through their tools were no significant changes in socio- economic spheres and how 

the subjects present their characteristics on Social Networks. 

These tools impacted substantially on the subjective relations of the subject 

immersed in this reality and culminated in the changes currently seen in socialization 

processes , affecting the dynamics of communication, perception of sensations and 

projections , shaping it language and the construction of social identities. 

In this scenario earn highlights the concepts of identities, subjectivities and 

Narcissism in the information society , where the Internet through Web 2.0 started to 

mediate new forms of relationship, interaction, production and reproduction of 

content and publications exposed on social networks , providing psychology 

professionals with a material factor analysis of relations , representations and 

contemporary social ties. 

 

KEYWORDS: Cyberculture, Information Society, Web 2.0, Internet, Facebook, 

Social Network, Identities, Subjectivities, Narcissism and Psychology.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O advento das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), em 

especial as redes sociais, vem proporcionando impactos e mudanças significativas 

nas relações sociais, políticas e econômica na Sociedade Contemporânea. 

 

A Sociedade da Informação, apresentada por Castells (1999), usa a abordagem 

marxista para dissertar sobre suas ações transformadoras na sociedade capitalista, 

fato este que o levou a considerar a influência destes dispositivos como a base das 

relações socioeconômicas contemporâneas. 

 

A apropriação da Internet pelo sistema capitalista, foi uma iniciativa que visava 

contribuir nos avanços tecnológicos necessários para o desenvolvimento da 

Sociedade da Informação, em que, a difusão da Internet nos países industrializados, 

proporcionou [...] o sonho de integração mundial dos povos por meio de infovias 

globais, estas ações foram importantes nos processos de reestruturação da econômia 

global (WERTHEIN, 2000) 

 

Castells (1999), afirma que a Sociedade Informacional pode ser compreendida 

pelos elementos que são incorporados à vida do homem, e são eles: a alta 

penetração, a flexibilidade e o poder transformador das informações em matéria 

prima e sua integração com outras áreas das esferas sociais. Tais elementos 

interferem no pensamento humano, culminando em mudanças e acarretando em 

novos valores, sendo que os artefatos tecnológicos são os mediadores neste novo 

processo de relacionamento do ser humano. 

 

Para Werthein (2000), o advento da “sociedade tecnocrata”, foi uma iniciativa do 

Estado, que consentiu para o desenvolvimento deste novo paradigma técnico-

econômico,  

 
“Agilizando e organizando de forma mais eficiente os processos de 
desregulamentação e privatização, além de romper com o modelo de 
contrato social vigente entre capital e trabalho característicos do capitalismo 
industrial”(WERTHEIN, 2000). 
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Impactando diretamente nas relações econômicas, consentindo com a baixa nos 

custo da produção destes equipamentos, acelerando os avanços tecnológicos 

necessários que permitissem "passarmos de uma sociedade pós-industrial à 

sociedade da Informação". 

 

Castells (1999), citado por Werthein (2000), apresenta cinco elementos que 

ajudam na compreensão e nas implicações das tecnologias dentro do novo 

paradigma social, políticos e econômico. Segundo o autor, a informação e o 

conhecimento¹ são os elementos mais importantes da sociedade contemporânea. As 

tecnologias presentes permitem que o homem atue sobre as informações disponíveis 

para transformá-la em conhecimento. Ele destaca também a grande penetrabilidade 

das tecnologias no cotidiano, sendo assim, a maior parte das atividades 

desenvolvidas pelo homem é mediada pelos artefatos tecnológicos.  

As tecnologias permitem que diferentes processos e ações sejam 

implementados por meio da lógica em rede. Esses mesmos processos podem ser 

facilmente modificados e transformados por essas tecnologias, permitindo assim 

maior flexibilidade. Por último, é importante destacar a convergência tecnológica que 

está relacionada a dois aspectos: (1) possibilidade de um artefato tecnológico agregar 

diferentes funcionalidades, como por exemplo, os aparelhos de telefonia móvel; (2) a 

inter-relação entre diferentes áreas do conhecimento devido à evolução tecnológica 

das ciências, impulsionado pelo aperfeiçoamento da tecnologia. 

 

Sociedade da Informação é um fenômeno recente, corroborando numa nova forma 

de produzir o conhecimento e divulgar Informações. Sendo assim os atores 1 

                                                           
1A explosão da informação e o contexto tecnológico foram as causas do surgimento da Ciência da Informação em 
meados do século XX, impulsionada posteriormente pelo valor atribuído ao conhecimento na sociedade da informação. 
A informação e o conhecimento são simultaneamente causa e efeito um de si mesmos, numa interação dinâmica em 
que a sucessão pode ser plenamente invertida, mas não gera nenhuma contradição, pois se é causa e efeito com 
relação a coisas diferentes em momentos distintos, quer dizer que se é causa só quando o outro é efeito e se é efeito 
apenas quando o outro for causa, gera assim expansão benéfica a ambos. Disponibilizar informação é promover a 
geração de conhecimento, que por sua vez produzirá mais informação e assim sucessivamente; somente com uma 
política nacional de desenvolvimento em ciência e tecnologia, mas não só a partir dela, viabilizar-se-á manutenção 
desse fluxo. Pode-se dizer que o conhecimento em sentido amplo se confunde com a própria definição de informação. 
O Dicionário Aurélio traz, dentre os vários sentidos atribuídos à informação, um que diz que informação é 
conhecimento, participação, ou seja, quando se tem informação sobre algo é como se houvesse conhecimento, como 
se soubesse do que se trata (AURÉLIO, 1999, p. 1109). XAVIER, Rodolfo Moreira Coutinho e COSTA, Rubenildo 
Oliveira da. Relações mútuas entre conhecimento e informação: o mesmo conceito?; Ci. Inf. Vol. 39, n 2. Brasília. 
Maio/ Agosto. 2010. 
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sociais envoltos nesta nova realidade, são os elementos centrais para a compreensão 

das construções virtuais e suas implicações no processo de pensamento humano no 

contexto social (LÉVY, 1999). 

 

Estas novas tecnologias em rede, para Lévy (1999), são mais que um 

dispositivo, elas não ligam somente um computador a outro, elas possibilitam a 

interação entre as pessoas e interfere diretamente no relacionamento cotidiano 

destes sujeitos. 

 
“Uma rede de computadores conecta pessoas ou organizações, ela é uma 
rede social. Da mesma forma que uma rede de computadores é uma rede 
de máquinas como amizades, trabalho conjunto ou intercambio de 
informações” (RECUERO, 2009). 

          

Como dito anteriormente, a Sociedade da Informação é um dos agentes 

responsáveis pelas diversas transformações ocorridas nas relações sociais na 

atualidade, constituindo assim, uma nova forma de ser e de pensar a cultura humana.   

A presença constante das tecnologias, mediando às relações públicas, privadas 

e sociais, interfere, remodela e transforma todo o processo de formação de 

pensamento, de interação, de comunicação e troca social do homem. Como 

consequência oferece uma nova concepção de mundo, estabelecendo um novo 

paradigma nas relações humanas, ou seja, uma nova forma de produzir cultura.  

 

A Cibercultura mostra-se como um espaço interativo que proporciona aos seus 

usuários o ingresso na realidade virtual. Lévy (1999) se utiliza dos aspectos 

antropológicos, sociais e filosóficos para exemplificar as interações virtuais na rede.   

As interações virtuais caracterizam-se como nova forma de mediar à relação espaço-

tempo, em que a participação destes sujeitos no Ciberespaço interfere na dimensão 

subjetiva de suas relações, afetando a comunicação, a linguagem, as percepções 

sensoriais e a construção de novas identidades (LÉVY, 1999).  

 

As tecnologias digitais favorecem novas formas de viver a realidade, ampliando 

as vivências dos usuários da Internet. As tecnologias de Informação e comunicação, 

tornaram-se mediadoras da nova experiência de pensamento humano, e nos 

permitem atuar sobre as informações, as percepções, sensações e projeções, 
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imprimindo a idéia de que podem transpor o tempo, já que a realidade virtual é 

marcada pela atemporalidade das relações (WERTHEIN, 2000). 

 

Segundo Lévy (1999), as tecnologias assumem o papel central dentro das 

novas relações produzidas na sociedade contemporânea. Na tentativa de perceber 

esta nova realidade, faz-se necessário a observação de seus fenômenos e suas 

interferências na produção de subjetividades sobre o processo de sociabilização. 

 

Dentro desta nova perspectiva, as novas identidades e seus laços sociais, 

geradas por meio das tecnologias digitais, são constituídos de linguagens simbólicas, 

pelo uso das percepções sensoriais e cognitivas. 

 
"A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que 
envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação 
inventiva. A escrita, a escuta, a leitura, o jogo e a composição musical, a 
visão e a elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o 
aprendizado, reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão 
ingressando em novas configurações sociais". (LÉVY, 1996, p. 17). 

 

Todos esses processos trazem impactos na construção de identidades e das 

subjetividades dos sujeitos nos espaços virtuais, permitindo novas formas de sentir, 

ver e pensar, proporcionando aos seus usuários a construção e o surgimento de 

novos valores, de novas crenças e novos ideais na sociedade contemporânea (LÉVY, 

1996).  

 

Diante dos argumentos apresentados, é de extrema importância refletir sobre as 

relações sociais estabelecidas dentro deste contexto, buscando compreender os 

processos implícitos na formação de identidades e de subjetividades no Ciberespaço. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo tem como objetivo discutir e compreender as manifestações 

narcísicas e a construção das identidades e produção de subjetividades nas redes 

sociais.  
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Desta forma os objetivos específicos deste estudo são: 

 

a) Apresentar os conceitos de identidades, subjetividades e o narcisismo 

no ciberespaço; 

 

b) Apresentar e discutir a Web 2.0 e suas ferramentas de informação e comunicação; 

 

c) Refletir sobre os impactos das redes sociais na formação das identidades, 

subjetividades e manifestação do narcisismo no Ciberespaço.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O tema em questão justifica-se pela penetrabilidade das tecnologias nas esferas 

sociais, políticas e econômicas na contemporaneidade, constituindo um novo 

paradigma denominado de Sociedade da Informação. 

 

Dentro deste contexto, torna-se importante discurtir a incorporação das 

ferramentas da Web 2.0 dentro do cenário social, refletindo sobre as relações sociais 

no Ciberespaço e suas implicações na construção dos sujeitos.  

  

As ferramentas da Web 2.0, em especial as redes sociais, tem uma participação 

cada vez mais efetiva no cotidiano das pessoas. Segundo Anchieta. 

 
“para muitos, a entrada nas redes sociais, tem sido sua primeira ação diária, 
como se fosse o cumprimento de um ritual, e destes, em alguns casos, já 
confessem que levanta de madrugada a fim de verificar suas mensagens 
pendentes e, consequentemente, outras já admitem serem dependentes das 
novas tecnologias” (ANCHIETA, 2009, p. 38-41).  

 

Diante disso, percebe-se que essas ferramentas têm ocupado cada vez mais 

importância no cotidiano de grande parte dos usuários da Internet. As novas 

possibilidades de interação e atuação proporcionada pelas ferramentas da Web 2.0, 

trouxeram grandes transformações no comportamento dos indivíduos nas sociedades 

contemporâneas. 

 

“Observa-se nas relações estabelecidas por essas ferramentas, que a 
vaidade, a necessidade de reconhecimento, a autoafirmação são os 
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elementos centrais de pensar e fazer uma nova maneira de sociabilização” 
(Ibidem, 2009, p. 38-41). 

 

Em uma sociedade capitalista mediada por artefatos tecnológicos, o 

Ciberespaço ganha características de um grande reality show, em que uma parte 

significativa dos usuários das redes sociais evidênciam a necessidade de aceitação, 

caracterizadas por meio das postagens de mensagens, de imagens e vídeos e outros 

materiais compartilhados nas redes sociais. Desta forma, as ferramentas da Web 2.0, 

podem se tornar canais que favoreçam diferentes formas de manifestação do 

narcisismo, tais como a autorrepresentação, a autenticidade, a notoriedade e a 

necessidade de reconhecimento (ANCHIETA, 2009).  

 

De acordo com PALFREY e GASSER (2011), a construção de uma identidade 

social tornou-se o maior desafio em seu cotidiano. Os autores descrevem que mesmo 

hoje as pessoas ainda se expressam através de suas características pessoais, 

demonstrando suas afetividades e, consequentemente, as reproduzem no 

Ciberespaço. 

 

Os autores relatam que, o uso constante e sistêmico das tecnologias digitais, 

pode trazer impactos siginficativos na construção da identidade das pessoas, em 

suas habilidades cognitivas e consequentemente em suas competências afetivo-

sociais.  

 

Na sociedade em rede, a identidade social tem relação direta na forma como o 

sujeito se expressa nas redes sociais e na forma como ele forja sua reputação dentro 

desta lógica digital. Esta reputação não é estável e pode sofrer alterações em muitos 

aspectos de sua identidade, de tal forma que outras pessoas podem observar tais 

variações (PALFREY e GASSER, 2011). 

 

Os autores relatam que a Internet não tem a capacidade de mudar por completo 

a noção de identidade das pessoas, mas pode proporcionar a formação de múltiplas 

identidades online, consequentemente, ela paradoxalmente diminui a capacidade do 

sujeito controlar sua própria identidade, frente às percepções dos outros. Embora 

haja constantes mudanças nas dinâmicas das identidades sociais, de maneira 

alguma elas permanecem as mesmas, (Ibidem, 2011). 
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  Para SANTAELLA, (2004), dentro desta nova conjuntura, as subjetividades 

expressas nas redes sociais, emergem atreladas ao anonimato e assim constituem 

múltiplas identidades desenvolvidas pelo usuário da Internet. Desta forma, as relações 

destes sujeitos são cercadas de ambiguidades e são potencializadas para as 

pluralidades, propiciando assim, um espaço não linear na comunicação intermediando a 

relação entre o eu e o outro. 

 

1.3 ESTRUTURA  

         

Este trabalho monográfico está dividido em quatro partes: Introdução e 

Considerações finais. No primeiro capítulo serão apresentados os conceitos de 

Identidades, Narcisismo e Subjetividades pela abordagem psicológica. 

No segundo capítulo trabalharemos os dispositivos de interação na rede com 

sua interface, como: a Web 2.0, a Internet e Redes Sociais e sua importância nos 

processos de comunicação e interação nas práticas sociais contemporâneas.  

O terceiro capítulo deste trabalho discorrerá os impactos das Redes Sociais 

sobre a construção de identidades, das subjetividades e manifestações narcísicas no 

Ciberespaço, refletindo o papel do psicólogo neste novo paradigma social. E assim, 

suscitando debate acerca das relações sociais virtuais mediadas por estes 

dispositivos digitais.   
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                                                    CAPÍTULO UM 

 

2.0 INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE IDENTIDADE, SUBJETIVIDADE E 

NARCISISMO 

 

Para uma melhor compreensão deste trabalho monográfico, este primeiro 

capítulo abordará de forma simplificada os conceitos de Identidade, de Subjetividade 

e Narcisismo, a fim de tecer uma breve introdução dos conceitos aqui expostos. 

 

2.1 IDENTIDADE 

 

Segundo Giddens (1993), o entendimento a respeito das características 

relacionadas à identidade, tem sido atualmente algo difícil de ser compreendido, Pois 

esta temática não se encontra vinculada somente às formulações do pensamento 

psicanalítico, mas também está inserida no campo das ciências sociais, Já que a 

lógica de identidade implícita no pensamento psicanalítico, estabelece com a 

perspectiva de existência do Eu quanto inconsciente. Deste modo, o que se conhece 

e se percebe como identidade passa a ser articulado junto ao ordenamento 

estruturante e não linear do controle do indivíduo, com destaque para seus aspectos 

cognitivos. 

 
 “ênfase aparece nos aspectos cognitivos de um processo de adaptação à 
realidade e no estabelecimento, pelo pequeno infante, de certa 
previsibilidade das relações entre o eu e o mundo, e vice-versa, enquanto 
que, no texto freudiano, a ênfase se encontra posta na economia das 
intensidades no psiquismo e na constatação de que o aspecto crítico não se 
dá pela estimulação externa sobre a totalidade do eu, ou self, mas pela 
irrupção da pulsão e pela necessidade de gestão do investimento libidinal 
em objetos sempre parciais” (GIDDENS, 2002). 

 

 A idéia principal nesta lógica, é a apresentação da identidade como explanação 

do EU, com suas experiências ligadas ao outro. Estes arranjos não são tão simples 

de serem estabelecidos, pois a fragmentação que o pensamento freudiano 

estabeleceu no sujeito, leva em conta suas experiências subjetivas.  

 

“Para isso seria necessário, por exemplo, considerar que o eu, mais que 
uma totalização, pode ser pensado como função totalizadora integradora, o 
que nos aproxima de uma leitura de Freud na qual elementos mínimos, 
como traços e mecanismos, ocupem um lugar central. Nessa direção, nos 
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interessará de perto, por exemplo, o conceito de identificação” (CUNHA, 
1992). 
 
 

Para Giddens (1991), dentro da perspectiva psicanalítica, não é possível pensar 

o EU em separado do mundo externo. Para o autor, os aspectos sociais e 

econômicos devem ser considerados como os construtores das identidades 

modernas. Dentro da perspectiva sociológica, há transformações subjetivas na vida 

cotidiana dos sujeitos, como a dissolução da idéia de comunidade, do lugar de 

parentesco e das tradições religiosas. Na perspectiva econômica, a expansão do 

capitalismo e da industrialização, sendo estes fatores, marco no descentramento da 

identidade moderna.  

 

A descoberta do inconsciente freudiano produziu efeitos sobre a ideia de 

identidade existente até então, tal descoberta formulou o sentido de identidade fora 

do alcance da consciência do EU, manifestando resultados sobre o corpo. No 

entanto, a realidade psíquica expressa pelas vias da fantasia e seus afetos, fomentam 

efeitos sobre as subjetividades. Sendo assim, o EU e a consciência perderam o seu 

valor, em contra partida, entram em cena a fantasia fundamentada no poder proposto 

pela linguagem (GIDDENS 2002). 

 
“A verdade sobre o sujeito já não encontra correspondência ou possibilidade 

de verificação na dita realidade material, acessível ao eu e à consciência, 
mas surge muitas vezes de modo inesperado ou de forma enigmática, como 
nos sintomas e atos falhos, num emaranhado de fantasias compostas por 
traços psíquicos impregnados de intensidade e força” (GIDDENS,2002). 

 
 

Partindo desses pressupostos, Giddens (2002) argumenta que na atualidade é 

difícil definir e manter uma identidade. Dessa forma fica estabelecido que o eu quanto 

Identidade, perpassa o passado, presente e o futuro, e assim vai estruturando o seu 

fundamento no controle dos eventos ou nos atos falhos.   

 

Ao conceituar a Identidade, não há como deixar de citar Stuart Hall (2003), 

nascido em Kingston em 03/02/1932 e falecido em Londres 10/02/2014, importante 

sociólogo jamaicano, professor universitário e autor de diversas obras, na qual 

destacamos: A identidade cultural na pós-modernidade, que faz uma análise 

conceitual do sujeito contemporâneo. Seus apontamentos partem da premissa de um 

exame da lógica de Identidade no sujeito pós-moderno. Suas pesquisas apontam em 
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direção àquilo ao qual denomina de noção de fragmentação do sujeito. Tais 

argumentos são os meios encontrados para se estabelecer uma melhor compreensão 

das análises feitas a partir dos argumentos que fundamentam o movimento de 

formação dessas identidades. Seguindo a lógica de que a identidade se constitui 

independente do pensamento lógico e racional deste sujeito.  

 

O autor se reporta aos conceitos como: descentralização do sujeito e crise de 

identidade do sujeito. Além disso, utiliza-se das especificidades da globalização e 

suas influências como tentativa de exemplificar os processos de formação de 

identidade na “modernidade tardia”, ou seja, na atualidade (HALL, 2003). 

 

Nos seus estudos, Hall (2003) apresenta uma contextualização histórica do 

conceito de Identidade (sujeito), criadas a partir do Iluminismo Europeu, passando 

pela crise que a assolou, chegando às novas concepções a respeito da relação 

espaço-tempo, para o autor o período é marcado por oscilações. O estabelecimento 

da identidade no sujeito moderno, passou a ser instável, produzindo dificuldades para 

mantê-la preservada. Ainda de acordo com Hall, a globalização também contribuiu de 

forma muito consistente para as transformações na identidade do sujeito, 

favorecendo a fragmentação das identidades modernas na pós-modernidade.  

 

O autor restaura três concepções de sujeitos (Identidades) nos últimos séculos, 

e são eles: o sujeito do iluminismo, sociológico e pós-moderno. O sujeito iluminista é 

totalmente individualista ou unificado, dotado de razão, consciência e ação, formando 

uma única identidade. O sujeito sociológico é transpassado pelas complexidades do 

mundo moderno. As suas identidades se constituem pela interação indivíduo e 

sociedade. O sujeito pós-moderno é apresentado como possuidor de uma identidade 

instável, fragmentada e compostas por várias características, forjando assim as 

múltiplas identidades (HALL, 2003). 

 

Ainda segundo Hall (2003), na segunda metade do século XX, o indivíduo foi 

descentrado, dando lugar ao sujeito fragmentado. O marco nesta ruptura foi 

justamente o descentramento do sujeito cartesiano, no qual o autor aponta cinco 

grandes mudanças na teoria social como justificativa para tal fragmentação: 
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“O primeiro grande avanço está nas tradições do pensamento marxista que 
foram redescobertos e reinterpretados na década de 1960. O segundo foi a 
descoberta do inconsciente por Freud. Tal teoria explica que a identidade é 
algo formado ao longo do tempo através de processos inconscientes, e não 
algo inato, existente na consciência do momento do nascimento. O terceiro 
avanço teórico associa-se com o trabalho de Ferdinand de Saussure. Esse 
autor argumentava que nós não somos os autores das afirmações que 
fazemos ou dos significados que expressamos na língua. O quarto 
descentramento da identidade e do sujeito, está no trabalho de Michel 
Foucault, que focaliza os regimes disciplinares do moderno poder 
administrativo. Por fim, o quinto descentramento é o movimento feminista. 
Esse movimento questionou a distinção entre público e privado, contestou 
politicamente a vida social, politizou a subjetividade, a identidade o processo 
de identificação” (Apud, 2007). 

 

Vemos aqui que o descentramento das identidades na pós-modernidade 

perpassa diversas fases, culminando em sujeitos multifacetados.  As normas de 

conduta e as disciplinalidades, aliados as outras justificativas, ajudaram a levantar 

diversas indagações de cunho políticos e sociais e, consequentemente, alterando os 

processos de subjetivações e as identidades.  

 

2.2. NARCISISMO 

 

O Conceito de Narcisismo é bastante controverso e apresenta diferentes 

definições ao longo do tempo. Na mitologia grega, segundo Roudinesco e Plon 

(1998), o Narcisismo é o amor de um indivíduo por si mesmo. Ainda de acordo com 

os autores, até o século XIX, os sexólogos utilizavam o termo para qualificar a 

perversão sexual. 

 
Para Freud (1914), o narcisismo não pode ser considerado uma perversão que 

permeia a vida sexual do sujeito. Suas pesquisas apontaram que algumas condutas 

julgadas próprias do narcisismo, eram encontradas em outros tipos de distúrbios, 

confirmando assim que as manifestações narcísicas não estavam ligadas somente às 

patologias ou as perversões sexuais. Ficando assim evidente que, o narcisismo, é um 

traço que constitui todos os sujeitos, perpassando todas as estruturas psicológicas. 

Tais argumentos passaram a dar fundamento à teoria da locação da libido no qual 

Freud passou a classificar o narcisismo. 

 
“Nesse sentido, o narcisismo não seria uma perversão, mas o complemento 
libidinal do egoísmo do instinto de autoconservação, do qual, 
justificadamente, atribuímos uma porção a cada ser vivo” (FREUD, 1914, 
p.10). 
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O narcisismo é o recurso utilizado pelo sujeito ao assumir a imagem corporal 

como sua, identificando-se com essa imagem. Para este sujeito a promoção desta 

imagem é única, sendo caracterizada de integração e de perfeição. É uma imagem 

positiva de si e diferente do outro. 

  

Os autores Roudinesco e Plon (1998), utilizam o termo Narcisismo para 

qualificar o modo como o indivíduo lidava com seu corpo quanto objeto sexual, ou 

seja, o termo narcisismo era ligado à noção de como o indivíduo se tocava, se olhava 

até alcançar o auge de seus atos.  

 

Por sua vez, Freud (1914) mostra que os indivíduos chamados narcísicos não 

suspendem a sua relação erótica com as pessoas ou coisas, pelo contrário, eles 

mantém suas fantasias intactas, ou simplesmente as substituem por objetos reais ou 

por objetos imaginários. Por vezes, as misturam ou até abrem mão de alcançar os 

resultados referentes a estes objetos, isto é, toda energia que o sujeito retirou dos 

objetos a sua volta é direcionada a si mesmo, fazendo emergir o instinto de 

autoconservação presente em cada pessoa.  

 

Para Freud (1914), o narcisismo que se caracteriza pelo recolhimento dos 

investimentos libidinais dos objetos secundários, que são alicerçados sobre um 

narcisismo primário. O narcisismo primário é conceituado como autoerotismo, ou 

seja, as pulsões do sujeito são voltadas ao bem estar, ao prazer no próprio corpo.  

 

Por sua vez, o narcisismo secundário é caracterizado por dois momentos 

distintos: no primeiro os investimentos libidinais são voltados aos objetos, em seguida 

estes investimentos são reorganizados ao seu (ego). O narcisismo secundário é 

caracterizado pela aptidão de distinguir o seu próprio corpo do mundo externo, sendo 

assim, o sujeito concentra suas pulsões libidinais em objetos parciais, passando a ter 

como objetivo a satisfação de algumas exigências, como ser amado pelo outro, ou 

melhor, o ideal de Ego (ROUDINESCO e PLON, 1998). 

 

2.3. SUBJETIVIDADE 

 

A definição do conceito de subjetividade ultrapassa o campo da psicanálise. Por 
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um longo período a subjetividade foi apresentada e trabalhada junto à noção de 

interioridade. As subjetividades são materiais de análises de outras fontes de saberes 

como, a Sociologia, Antropologia, Filosofia, entre outros. Na psicologia ela é 

instrumento de investigação para diversos fenômenos psíquicos, sendo geralmente 

problematizada junto ao conceito de identidade (FILHO e MARTINS, 2007).  

 

As subjetividades apresentam-se como elementos constituídos de 

singularidades, embora haja uma grande discursão entre objetividade e subjetividade, 

percebe-se que uma acrescenta a outra. Dentro do contexto da psicanálise, as 

subjetividades foram os instrumentos de estudo de Freud, que passa a qualificá-la 

como emergentes da interioridade, sendo própria de cada indivíduo (FILHO e 

MARTINS, 2007). 

 
Segundo Filho e Martins (2007), as problemáticas que envolvem as questões 

das subjetividades não é uma garantia somente da psicanálise, embora, suas 

perspectivas abarquem nas experiências do sujeito como objeto constituído pelo 

conhecimento. As prerrogativas psicológicas para as subjetividades se direcionam 

para o centro da consciência, da personalidade e da identidade, produzindo certa 

previsibilidade das ações. 

 
Descentrar a análise da subjetividade deste eixo habitual do 
desenvolvimento da personalidade e da identidade, tomando-a como 
resultado da dispersão de forças sociais, implica tratá-la como figura 
histórica que não tem centro, permanência, inerência ou substância, nem 
qualquer sentido naturalizante, biológico, genético ou determinista, e pensá-
la em movimento, como virtualidade, efeito holográfico que existe 
concretamente ali onde não há nada de palpável. Vista desta perspectiva 
tem menos a ver com uma suposta natureza humana do que com o instável 
jogo de forças dos enunciados e dispositivos (FILHO e MARTINS, 2007).    

 

As subjetividades estão presas à ideia de interioridade, contudo, não existe 

nada inato nessa relação, sendo, portanto, produções históricas.  

 
“o cristianismo inventou a interioridade, a modernidade inventou a 
subjetividade – essa é a relação entre estas duas figuras do discurso: a 
noção de interioridade é anterior a de subjetividade, indicando que o 
moderno conceito de subjetividade apóia-se arqueologicamente na idéia 
cristã de interioridade encontrando-se, por isso mesmo, totalmente 
contaminado por esta concepção, este enunciado” (FILHO e MARTINS, 
2007). 

 

Portanto a subjetividade é resultante das relações entre saber e poder. Desta 
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forma, as práticas de subjetivações devem ser analisadas e observadas não como 

um fenômeno que emerge do interior humano, mas sim como produções históricas, 

expressas pelo poder que aflora do discurso, da linguagem individualizada, isto é, as 

subjetividades não são universais e são marcadas pelo poder do discurso (Ibidem, 

2007).  

 
2.4. CONCLUSÃO 

  

A primeira parte desta pesquisa monográfica apresentou os conceitos de 

Identidades, Subjetividades e Narcisismo, mostrando suas constituições, suas 

abrangências e suas representações nas esferas sociais. Foi dado destaque para 

aplicação destes conceitos nos laços sociais contemporâneos, reconhecendo que as 

identidades na atualidade também são constituídas pela pluralidade e não somente 

de individualidades. 
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                                                    CAPÍTULO DOIS 

 

3. WEB 2.0 - OS AVANÇOS DA INTERNET E DAS REDES SOCIAIS 

 

Este capítulo apresenta e discute as ferramentas de informação e comunicação 

da Web 2.0 e suas principais características, considerando sua importância para o 

estabelecimento dos processos de comunicação e interação nas práticas sociais 

contemporâneas. 

 

3.1 A INTERNET NA ATUALIDADE 

 

Os avanços das novas Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC’s), 

transformaram a forma como as pessoas as instituições públicas e privadas se 

comunicam e interagem. Estes fatos asseguram que a Internet possui na atualidade 

um papel bastante expressivo dentro das dinâmicas nas relações humanas.  

 

Segundo Vilaça (2014), o crescente número de conexões à Internet móvel e os 

pontos de conexões wi-fi, fornecem a possibilidade de conexão à Internet livre de 

cabos, permitindo que os seus usuários fiquem online ou conectados 24 horas por 

dia. O autor relata que hoje o acesso à Internet é possível por meio dos diferentes 

dispositivos digitais, tais como: notebook, tablets e smartphones, sendo que, este 

último no Brasil é mais abrangente. Seu número ultrapassa o da população, sendo 

270.000 milhões de linhas.  

 

Na Internet não existem barreiras físicas ou espaciais. Nela os internautas 

podem ser o que desejam ser, agir onde e quando quiserem. Na Internet, seus 

usuários são canais que emitem informações em tempo real que podem chegar a 

qualquer lugar do planeta (Ibidem, 2014.p.66). 

 

Segundo Primo (2008, p.110-111), na década de 80 não havia como mensurar a 

dimensão que a Internet possuiria junto ao público na atualidade, já que o seu 

objetivo inicial eram a leitura e a aplicação de pesquisas. As limitações tecnológicas 

da época não possibilitavam a plena interação entre seus usuários. A partir do ano de 

2004, os artefatos de comunicação digital ampliaram os espaços de integração social, 
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reorganizando sistematicamente as formas como as pessoas compartilham as suas 

informações e publicam os conteúdos. 

 

Em seu início, a Internet esbarrava no problema de velocidade na conexão, este 

motivo desestimulava e reduziam a permanência dos usuários conectados. Tais 

condições não favoreciam o acesso a fotos ou a vídeos. Neste período, a Internet era 

utilizada basicamente para envio de emails e na busca por informações (VILAÇA, 

2014.p.64). 

 
Segundo Primo (2008), por volta de 2004, a Internet passa apresentar novas 

estratégias e recursos para a produção de conhecimento, de interação e colaboração, 

denominadas de Ferramentas da Web 2.0.  

 

As ferramentas da Web 2.0, de acordo com Antoun (2008), ampliaram os 

espaços de integração social, reorganizando sistematicamente as formas como 

compartilhamos as nossas informações e publicamos os conteúdos no Ciberespaço.  

 

Primo (2008), afirma que estas ferramentas contribuíram para o favorecimento 

de uma navegação mais rápida, agradável, acompanhadas de incontáveis novas 

experiências, trazendo assim as transformações sociais vivenciadas na Internet. 

 

3.2 A WEB 2.0 E SUAS FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Segundo Malini (2007), as ferramentas da Web 2.0, permitiram aos usuários da 

rede maior abrangência no que tange sua participação no contexto da Internet. Para o 

autor, com o advento da Web 2.0, a Internet se transforma em um ambiente que 

propicia subjetividades à medida que reformula a interação e colaboração entre as 

pessoas.  

 

Vilaça (2014), afirma que, os avanços das tecnologias de conexões, tornam as 

ações do usuário na Internet muito mais dinâmicas, assegurando que estes sujeitos 

experimentassem novas formas de vivência na rede mundial de computadores. 

 

O termo Web 2.0, não se restringe apenas às técnicas de informáticas em si. 



 26 

Desta forma para entendê-la não devem ser vista apenas pelo prisma das mediações 

tecnológicas. As ferramentas da Web 2.0 permitem novas formas de atuação dos 

sujeitos na Internet.  Diante disso, percebe-se que as tecnologias da Web 2.0 não são 

meros dispositivos digitais, essas ferramentas ampliam os relacionamentos 

contemporâneos e seus laços sociais (Primo, 2008, p.101). 

 

Antes da Web 2.0, a veiculação de conteúdo na Internet exigia conhecimentos 

técnicos específicos. Os conteúdos eram apenas divulgados, não existiam grandes 

possibilidades de interação entre o autor do conteúdo e seus leitores. Com o emergir 

das ferramentas da Web 2.0, houve uma reestruturação nas ações dos usuários da 

Web. Seus usuários passaram a ter mais domínio deste universo, participando de 

forma mais efetiva desta interatividade (Ibidem, 2008).  

 

Dentre as ferramentas da Web 2.0 existentes na atualidade, podem-se dar 

destaque aos seguintes recursos: Weblog, páginas Wiks, compartilhamentos de 

vídeos e imagens, MIcroblogs e Redes Sociais (VALENTE e MATTAR, 2007) 

 

Para Primo (2008), a Web 2.0 e suas ferramentas trouxeram novas perspectivas 

nas relações humanas, tanto no que diz respeito aos métodos de linguagem 

simbólica, das percepções sensoriais e cognitivas, quanto na produção dos 

conteúdos de aprendizagens e na facilidade de acesso à informação.   

Estes dispositivos operam o contexto comunicacional, transformando as 

relações sociais dos sujeitos que acessam a Internet. Estas ações moldaram o 

processo de interação humana passando a ser a principal fonte de comunicação 

entre seus usuários na atualidade (Ibidem, 2008).  

 

As ferramentas da Web 2.0, possibilitam a organização sistemática dos 

conteúdos que são gerados, compartilhados e exibidos pelos usuários, tais como 

fotos, vídeos, compartilhamento de mensagens, dentre outros, dando novos 

significados a estes conteúdos.  

 

“perceber que Web 2.0 pode estabelecer novas possibilidades de conexão 
entre as pessoas, impulsionando mudanças comportamentais dos 
indivíduos. Estas ferramentas ampliam as formas de atuação dos usuários 
na Internet, transformando seu contexto e suas relações sociais. Permitindo 
o estabelecimento de um novo paradigma nas relações sociais, fomentado 
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pelas práticas mediadas por equipamentos digitais, trazendo impactos 
significativos nos papéis e nos relacionamentos simbólicos dos usuários da 
Internet (PRIMO, 2008.p.110-111). 

 

Desta forma, pode-se afirmar que, as ferramentas da Web 2.0 propiciam novas 

formas de subjetivações e geram novas percepções sensoriais, possibilitando aos 

seus usuários novas experiências cognitivas (Ibidem, 2008). 

 

3.3 O FENÔMENO DAS REDES SOCIAIS 

 

As redes sociais, segundo Recuero (2005), são descrita como ferramentas de 

informação e comunicação que permite a conexão de duas ou mais pessoas, 

instituições ou grupos por meio de páginas de Internet.  

 

Nas redes sociais, os usuários possuem a oportunidade de construir e 

compartilhar os conteúdos em diferentes formatos, tais como imagens, texto e áudio.   

Além disso, é possível o estabelecimento de relacionamentos virtuais entre os 

usuários participantes e cadastrados.  Cada usuário tem a possibilidade de criar uma 

página pessoal denominada de perfil, para interagir com os outros participantes da 

Rede Sociais (Ibidem, 2005). 

   

Existem atualmente diferentes redes sociais, sendo o Facebook, a rede social 

mais utilizada e de maior popularidade. O Facebook foi lançado em 4 de fevereiro de 

2004, por Marck Zuckerberg ex-estudante de Harvard. Esta ferramenta permite aos 

seus usuários criarem perfis e comunidades, buscarem de forma detalhada os 

registros de milhões de outros usuários e visualizarem diariamente diversas 

informações lançadas na rede. (COMM, 2009).   

Em 2009, o Facebook possuía mais de 60 milhões de usuários ativos, com uma 

média diária de mais de 250 mil cadastros. Dados indicam que estes números 

dobram a cada seis meses e que grande parte de seus usuários são brasileiros 

(Ibidem, 2009). 

 

De acordo com Telles (2011), diante do crescimento dos usuários das Redes 

Sociais dentro e fora do Brasil, é importante observar as relações estabelecidas e a 

participação de seus usuários, já que as informações compartilhadas por meio destas 
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ferramentas podem ser capazes de definir padrões de consumo, de comportamento, 

de estética, de identidades pessoais, sociais e visuais, além de servir como 

ferramenta de marketing político, digital e pessoal. 

As potencialidades para o estabelecimento de conexões e relações 

interpessoais proporcionadas pelas redes sociais, é uma fonte importante para se 

refletir sobre as construções das identidades, das subjetividades e das manifestações 

narcísicas. Além disso, é essencial discutir sobre a forma como as pessoas se 

apresentam e se expressam, permitindo, desta forma, o favorecimento de diferentes 

reflexões a respeito das concepções de identidades e subjetividades no espaço 

virtual (TELLES, 2011).   

 

3.4. CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo foram apresentadas as ferramentas da Web 2.0. Estas 

ferramentas ampliaram as possibilidades de interação, produção, troca e 

compartilhamento de conteúdos na Internet. De mais a mais, discutiu-se sobre as 

potencialidades das Redes Sociais e sua abrangência no cotidiano contemporâneo. 

Foi destacado que essas redes favorecem novas formas de comunicação, de 

recepção e transmissão de informações, ampliando às ações dos seus usuários e as 

possibilidades de interação entre os seus participantes. 
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                                                 CAPÍTULO TRÊS 

 

4 OS IMPACTOS DAS REDES SOCIAIS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADES, NAS SUBJETIVIDADES E NARCISISMO 

 

Diante das demandas da evolução das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, faz-se necessário, suscitar debates e estudos acerca das relações 

sociais virtuais, mediadas por estes recursos digitais, com ênfase nas construções 

das identidades e das subjetividades no espaço virtual, propiciando a reflexão sobre 

os impactos dessas construções no contexto social contemporâneo. 

 

4.1 A CIBERCULTURA E A PSICOLOGIA 

 

De acordo com Lévy (1999), a evolução tecnológica do final do século XX, em 

especial os computadores e a Internet, possibilitou a produção de novas formas de 

expressões, possibilidades de interações e formas de relacionamentos. Tais 

possibilidades agregaram sistematicamente novos valores à cultura existente e 

moldaram a história sociocultural dos usuários da Internet, favorecendo a construção 

de novos significados às linguagens, de novos parâmetros nas relações interpessoais 

e de novos valores de sociabilidade.  

 
No final dos anos 80 e início dos anos 90, um novo movimento sociocultural 
originado pelos jovens profissionais das grandes metrópoles e dos campus 
americanos tomou rapidamente uma dimensão mundial...as diferentes redes 
de computadores que se formaram desde o final dos anos 70 se juntaram 
umas as outras enquanto o número de pessoas e computadores conectados 
a inter-rede começou a crescer de forma exponencial. As tecnologias 
surgiram como infra-estrutura do ciberespaço, novos espaços de 
comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas 
também novo mercado da informação e do conhecimento (LÉVY, 1999,p.32) 

 

 

Estes fenômenos oriundos da evolução tecnológica foram denominados por 

Lévy como Cibercultura, e estes são analisados pelo autor no contexto das relações 

estabelecidas ou mediadas pelos artefatos computadorizados. Sendo assim, a 

Cibercultura é descrita por uma realidade estabelecida pelas diversas inovações 

tecnológicas vigentes. Essas inovações impactaram significativamente os aspectos 

sociais humano, nas relações sociais e as identidades dos sujeitos contemporâneos 

(LÉVY,1999,p.21).   
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Estas mesmas inovações tecnológicas, vêm configurando uma resignificação 

nas relações feitas no Ciberespaço, afetando a capacidade cognitiva, a memória, as 

percepções, as projeções, o compartilhamento de informações e a construção do 

conhecimento, e favorece a estruturação de uma inteligência coletiva e colaborativa 

(LÉVY, 1999). 

 

O autor em questão afirma que a palavra virtual pode ser compreendida por três 

aspectos que fizeram o humano, e são eles: a linguagem, a técnica e o contato.  

A técnica é o processo de materialização, ilustrado na virtualização das ações, 

cuja função abstrata é a materialização das informações.  

A linguagem é a virtualização do presente, do “tempo real”, a partir de sua 

invenção, passamos a habitar o espaço virtual, por meio dos signos evocando as 

coisas ausentes, é a passagem do privado ao público, do subjetivo para o objetivo, ou 

seja, as linguagens humanas representadas pelas situações em curso. 

O contato caracteriza-se pelas complexidades das relações sociais, também 

chamada de virtualização da violência, por meio de um “contrato”, é elaborando uma 

série de estatutos a fim de disciplinar as ações dos sujeitos. Em seu relato, a autoria 

afirma que a atração das pessoas pela “realidade virtual” é derivada da confusão 

gerada por estas três concepções (LÉVY, 1999). 

 

Para Lévy (1999), o virtual existe em potência, não em atitudes: 

 

“O virtual encontra-se antes da concretização efetiva ou formal, a árvore, 
está virtualmente presente no grão. Filosoficamente falando o virtual é mais 
abrangente, ou uma perspectiva mais considerável da realidade, comumente 
a palavra virtual é empregada de forma equivocada como sinônimo de 
“irrealidade”, enquanto a realidade subentende por características concretas” 
(Ibidem, 1999, p. 47). 

 

Ainda segundo Lévy (1999), a Cibercultura e a Virtualidade estão ligadas direta 

e indiretamente. Para ele, a forma direta nesta ligação caracteriza-se pela 

digitalização da informação que pode ser mais próxima da virtualização, significando 

que: 

 
“Os códigos de computador inscritos nos disquetes ou disco rígidos dos 
computadores – invisíveis, facilmente copiáveis ou transferíveis de um nó a 
outro da rede, são quase virtuais, visto que são quase independentes de 
coordenadas espaço-temporais determinadas” (Ibidem,1999,p.48). 
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As novas possibilidades advindas da Cibercultura, vem funcionando como 

instrumentos remodeladores das práticas sociais e dos fenômenos de subjetivação, 

trazendo novos impactos na sociedade. Diante disso, se faz o emergir a dialética 

entre Psicologia e a Cibercultura, com ênfase na apropriação dos profissionais de 

psicologia, do uso das tecnologias digitais emergentes e a inserção destes nos 

espaços virtuais, pensando as práticas psicológicas enquanto tentativa de conhecer o 

comportamento humano com suas experiência e resultados, erros e acertos, 

buscando compreender as características evolutivas dos comportamentos e dos 

processos mentais humanos no espaço virtual (LEITÃO e COSTA, 2005). 

 

A presença dos profissionais de Psicologia nestes debates, poderia ir além da 

apropriação técnica para o manuseio das ferramentas da Web 2.0. Deve ser de forma 

mais ampla, envolvendo os saberes antropológicos, sociológicos e filosóficos. 

Dentro do contexto da Cibercultura, a inserção dos psicólogos neste debate 

possibilitaria em primeiro lugar rever suas práticas de atuação, diante as demandas 

da virtualidade, favorecendo assim, uma melhor compreensão dos sujeitos presentes 

no espaço virtual. Assim, estes profissionais desenvolveriam uma visão diferenciada 

do Ciberespaço.  

O Ciberespaço pode ser visto como um local que promove sujeitos 

multifacetados, com suas percepções de certo modo distorcidas ou fragmentadas, e 

que faz emergir novas formas de subjetivações. Desta forma os psicólogos voltariam 

suas atenções aos atores sociais presentes no espaço virtual (LEITÃO e COSTA, 

2005).  

       

Segundo as autoras, mediante a fragmentação das identidades contemporâneas 

proporcionada pela Internet, cabe a indagação e investigação a respeito do papel 

destas ferramentas e dos seus impactos na construção de novas subjetividades. Por 

outro lado, o que se vê atualmente é que são poucos os estudiosos da área 

implicados nestas discussões. Na realidade, os profissionais de psicologia, não se 

encontram tão envolvidos neste tema. Muitos profissionais vêm produzindo um 

movimento inverso ao proposto acima. Alguns estão fazendo um movimento 

exotópico2, ou seja, para fora desta nova realidade, se contentando apenas nas 

                                                           
2 Exotopia. Revista Vozes dos Vales da UFVJM: Publicações Acadêmicas – MG – Brasil – N. 02 – Ano I – 10/2012 

Reg. : 120.2.095–2011 – PROEXC/UFVJM – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes/ Mikhail Bakhtin. 

http://www.ufvjm.edu.br/vozes/
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observações simplórias destes fenômenos e seus desdobramentos. Porém, não 

estão implicados nas discussões ou indagações voltadas para a construção das 

subjetividades, das identidades e das manifestações do narcisismo no contexto da 

Cibercultura (LEITÃO e COSTA, 2005).  

 

Elaine Cabral uma das psicanalistas entrevistadas por Leitão e Costa (2005), 

afirma que, estamos em processo de construção de uma nova subjetividade. 

 
“Eu acho que essa discussão sobre novas formas de subjetivação, o 
computador e a Internet te pões o tempo todo diante disso. Você não tem 
nenhuma idéia pronta. Não existe nada arrumado na cabeça de mingúem. 
Ainda não temos como entender as conseqüências subjetivas deste novo 
contexto de vida” (LEITÃO e COSTA, 2005). 

 

 

Sendo assim, estes estudiosos se voltariam para as dinâmicas e práticas sociais 

dos sujeitos no espaço virtual e seus respectivos desdobramentos, como exemplo, a 

identificação das diversas características apresentadas por estes sujeitos em relação 

a sua atuação no Ciberespaço, na forma como lidam com o bombardeio de 

informações que os cercam e como isto, impacta diretamente na forma como 

expressam seus sentimentos e como estabelecem as relações com seus pares. 

 

 A respeito disto, a psicanalista entrevistada Mariana Vasconcelos diz: 

 
“Na verdade, a Internet faz parte de um processo de perceber que o mundo 
muda e que a subjetividade não é sempre a mesma (...) Isso, se você 
acredita que há subjetividade em jogo, que essas tecnologias não são um 
utensílio. Eu acho que isso fala de uma mudança onde a forma do sujeito 
aprender o mundo vai ser outra, que a cognição vais ser outra e que a 
afetividade dele vai passar por outras vias” (COSTA e LEITÃO, 2005). 

          
Diante disso, pode-se afirmar que o maior envolvimento dos psicólogos no 

Ciberespaço forneceria um olhar menos fenomenológico e propiciaria uma reflexão 

mais ampla sobre os sujeitos e suas relações, sobre suas subjetivações, não focado 

somente nas ferramentas tecnológicas ou em suas manifestações sociais, mas 

também nas subjetividades e nas práticas pessoais dos usuários da Internet. 

Afirma a psicanalista, Daniela Marques, outra participante da pesquisa. 

 

“Os novos relatos clínicos parecem ter servido como uma espécie de alerta 
para os psicoterapeutas de algo diferente, profundo e desconhecido que 
começa a se passar com seus pacientes” (LEITÃO e COSTA, 2005).  
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Segundo leitão e Costa (2005), as experiências virtuais vivenciadas pelos 

sujeitos contemporâneos entraram nos consultórios e, muitas vezes, os resultados 

destas relações têm surpreendido os psicoterapeutas. Em seus estudos, as autoras 

demonstraram que alguns profissionais de psicoterapia passaram a experimentar um 

estranhamento diante os fenômenos (sintomas) apresentados por seus pacientes, 

relacionados ao conceito de Cibercultura, Já que estes são de certa forma 

desconhecidos destes profissionais.  

 

Diante disso, pode-se afirmar que alguns profissionais de Psicologia ainda não 

estão familiarizados com o espaço virtual e as ferramentas da Web 2.0, evidenciando 

a emergência destes reverem sua atuação profissional. Sendo importante que estes 

estejam atentos às mudanças comportamentais que estas ferramentas vêm 

produzindo socialmente nas duas últimas décadas. 

  

4.2 AS IDENTIDADES MEDIADAS PELAS REDES SOCIAIS 

 

Discutir sobre a construção de identidade na contemporaneidade, de acordo 

com Palfrey e Gasser (2011), é algo muito complexo, visto pelas novas perspectivas 

geradas nos aspectos sociais, na memória, na linguagem e na capacidade cognitiva 

expressa pelos usuários da Web atualmente.  

 

Em seus escritos, estes autores nos asseguram que na era industrial, a 

construção e o controle das identidades já era algo difícil de ser estabelecido, imagine 

hoje com o advento das novas Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC’s), 

intermediando as relações sociais produzindo novas formas de subjetivações. 

Já a composição do sujeito pós-moderno, segundo Stuart Hall (2003), se 

apresenta de forma instável e fragmentada. No período industrial, o sujeito 

antecipadamente vivia como se tivesse a identidade única e fixa. Atualmente, 

percebe-se que estas identidades apresentam-se fragmentadas e compostas de 

várias características, por vezes em desacordo ou não bem resolvidas. 

 

Na era industrial, as relações sociais eram construídas através de redes 

pessoais. As interações ocorriam mediante os atributos pessoais destes sujeitos, 

tornando estes indivíduos únicos. Neste período, as empresas de publicidades e os 
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diversos equipamentos de registro e os agentes administrativos regulavam os papéis 

formais para cada cidadão.  Desta forma, conservava-se a identidade proposta a este 

sujeito. Sendo assim, uma pessoa teria grande dificuldade para modificar os aspectos 

de sua identidade social. Uma alternativa para tal modificação seria o sujeito 

mudasse do local em que estes conviviam (PALFREY e GUSSER, 2011, p. 26). 

 

As novas formas de locomoção nas cidades, os novos modelos de convívio 

social e as urbanizações, aliados às novas atividades de consumo, impactaram nos 

aspectos de identidade pessoal e social, dificultando que os sujeitos mantivessem a 

sua identidade pessoal, estabelecendo novas formas de relacionamentos. Todos 

estes aspectos foram determinantes para modelagem das identidades sociais dentro 

deste contexto (Ibidem, 2011.p.28-29). 

 

O ambiente digital é uma mera extensão dos espaços físicos, e os 

acontecimentos das últimas décadas promoveram mudanças na forma como as 

pessoas se expressam no mundo. Desta forma, os obstáculos apresentados na 

formação da identidade são outros. As dificuldades estão relacionadas na forma como 

os sujeitos constroem e administram a própria identidade no Ciberespaço (Ibidem, 

2011, p. 29-30).  

 

Segundo os autores, à medida que os sujeitos interagem nas redes sociais, eles 

passam a experimentar novas possibilidades, novos processos de subjetivação e 

novas características de identificações. Favorecendo, desta forma, o estabelecimento 

de múltiplas identidades online, que podem não ser tão diferente das identidades 

apresentadas fora dos espaços virtuais.  Apesar disso, os problemas encontrados nas 

relações vivenciadas entre os usuários das redes sociais apontam que o controle da 

própria identidade é hoje o maior desafio dos sujeitos pós-modernos (Ibidem, 2011).  

 

Embora os usuários das Redes Sociais se apresentem por intermédio de 

diversas facetas online, isto não significa que as Redes Sociais transformem por 

completo a noção de identidade, pois os sujeitos atuam no universo digital e no 

mundo físico. Este fato pode designar que não exista distinção entre a sua identidade 

ou “versão” online e offline (Ibidem, 2011, p.31-32). 
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Primo (2008), afirma que os aspectos do espaço virtual, por exemplo, a 

atemporalidade, o anonimato, a sensação de controle e a vigilância participativa, 

dentre outras, podem favorecer o surgimento de características subjetivas comuns a 

grande parte dos usuários das redes sociais, como o sentimento de onipotência, 

levando a banalização e a perda dos seus referenciais culturais, políticos e morais.    

Estes fatores podem levar os usuários das redes sociais a cometerem excessos nas 

exposições de seus corpos, abrindo mão da sua privacidade. 

 

Para Lévy (1999), a Internet pode levar a redução das ações de autocontrole 

das identidades dos sujeitos, moldando a forma como eles se relacionam, trazendo 

mutações nas suas identidades, Já que o Ciberespaço proporcionam aos sujeitos 

novas formas de se posicionar no mundo, inaugurando novas interações e novas 

experiências, ajudando os sujeitos a reinventarem as identidades, trazendo novas 

formas de difusão das informações sobre o seu cotidiano e assim auxiliando na 

edificação de relações de confiança entre os usuários no espaço virtual. 

 

Os impactos da globalização e do advento das TIC’s, para Bauman (2014), 

contribuíram para as mudanças na vida política e nos padrões culturais. As novas 

formas de relacionamento intermediado pelas redes sociais proporcionam 

sistematicamente o afastamento das pessoas, tornando-as displicentes e 

desinteressadas com as expectativas sobre o futuro e com os outros indivíduos. 

Segundo Bauman (2014), antigamente as relações sociais dependiam da 

dialética política e poder, ou melhor, dos serviços Estado-Nação. Atualmente as 

relações sociais são mediadas pela globalização de interdependência. De acordo 

com o autor, as Redes Sociais moldaram as relações contemporâneas, partindo da 

premissa básica de que sempre os sujeitos estarão melhores. Assim a Web ajuda a 

passar a idéia que o sujeito está sempre bem. Estas ações podem levar aos 

relacionamentos superficiais, não duradouros, fluídos e sem substâncias, comumente 

vivenciados atualmente. 

 
"Eu penso que a atratividade desse novo tipo de amizade, o tipo de amizade 
de facebook, como eu a chamo, está exatamente aí: que é tão fácil de 
desconectar. É fácil conectar e fazer amigos, mas o maior atrativo é a 
facilidade de se desconectar. Imagine que o que você tem não são amigos 
online, conexões online, compartilhamento online, mas conexões off-line, 
conexões reais, frente a frente, corpo a corpo, olho no olho. Assim, romper 
relações é sempre um evento muito traumático, você tem que encontrar 
desculpas, tem que se explicar, tem que mentir com frequência, e, mesmo 
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assim, você não se sente seguro, porque seu parceiro diz que você não têm 
direitos, que você é sujo etc., é difícil. Na internet é tão fácil, você só 
3pressiona "delete" e pronto, em vez de 500 amigos, você terá 499, mas isso 
será apenas temporário, porque amanhã você terá outros 500, e isso mina 
os laços humanos"(BAUMAN, 2014). 
 

 
O conceito de identidade está enfrentando uma crise profunda. Tais mudanças 

estão ligadas a transformações culturais, econômicas e sociais que vem sendo 
constantemente promovidas pela globalização e o advento dos artefatos digitais. As 
Redes Sociais podem estar contribuindo para as mudanças do paradigma social, 
gerando instabilidades nos sujeitos contemporâneos e levando a fragmentação de 
suas representações sociais. Este fenômeno é denominado de descentramento do 
sujeito. Para o autor o sujeito passa a se apresentar de diferentes maneiras, 
caracterizando assim um deslocamento, que é próprio dos sujeitos “pós-modernos” 
(Ibidem, 2014). 
 

4.3 AS SUBJETIVIDADES E AS REDES SOCIAIS  

 

Segundo Campanhole e Moura (2013), assim como as identidades, as 

subjetividades nas redes sociais também são constituídas a partir dos diversos 

processos de percepção, de projeção e de linguagens².  Entretanto, os autores 

afirmam que a formação das subjetividades na contemporaneidade se apresenta 

como um desafio, mediante ao número excessivo de informações, além da 

rotatividade e da velocidade com que essas informações circulam nas redes sociais.   

Outro ponto debatido pelos autores é o fracionamento das linguagens simbólicas que 

prejudicam de forma abrangente as projeções e a autopercepção dos sujeitos e das 

outras pessoas imersas nesta dinâmica, tornando a compreensão e observações a 

respeito de si e sobre os outros, tanto “imprecisas”.  

 

Os fenômenos das subjetivações nas Redes Sociais, podem ser vistos na 

capacidade cognitiva que os usuários têm em se constituirem quanto sujeitos, nas 

suas relações com os outros e na habilidade de expressarem seus pensamentos por 

meio dos dispositivos digitais.  

De acordo com os autores, os processos de comunicação estabelecidos pelas 

redes sociais, podem trazer imprecisões referentes às subjetivações, afetando suas 

                                                           

 3 Não poderemos compreender integralmente a relação entre o pensamento e a palavra em toda a sua 
complexidade se não tivermos uma compreensão clara da natureza psicológica do discurso interno. No entanto, de 
todos os problemas relacionados com o pensamento e a linguagem, este é talvez o mais complicado, 
sobrecarregado como se encontra de toda a espécie de mal entendidos terminológicos e doutro gênero. 
VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem (1896- 1934), p. 128: Edição eletrônica: Ed. Redendo 
Castigat Mores, www.jahr.org 
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relações interpessoais. Observa-se que a relação entre homens e máquinas pode 

retirar do homem a sensação de autocontrole, impactando significativamente em suas 

relações sociais (Ibidem, 2013).  

 

O uso constante das redes sociais pode estar constituindo sistematicamente 

sujeitos multifacetados. Não havendo, portanto, uma representação única das 

pessoas, essas fragmentações caracterizam-se nas representações focadas na 

heterogeneidade (Ibidem, 2013). 

 

As subjetividades contemporâneas emergem das linguagens expressas nas 

Redes Sociais, e as imprecisões destes símbolos que estão em constante 

transformação  são utilizadas como formas de manterem a comunicação social dos 

sujeitos. Tais ações vêm criando pluralidades, produzindo novas formas de 

expressões nas subjetividades contemporâneas. Estas, por sua vez, se apresentam 

por meio da multiplicidade ou da flexibilidade das identidades pessoais ou sociais.  

Logo pode-se considerar que a subjetividade na atualidade é estruturada em torno 

das linguagens simbólicas e nas percepções e se materializam nas ações e nas 

projeções, logo as subjetividades não dão mais suporte as “técnicas introspectivas” 

(Ibidem, 2013). 

 

As redes sociais permitem que os sujeitos possam se apresentar como seres 

“simbióticos”. Dentro deste contexto, o “Eu” e o “Outro” frequentemente se misturam, 

dificultando o estabelecimento daquilo que de fato pertence a “mim” quanto sujeito e 

aquilo que é do “Outro” quanto objeto (SANTAELLA, 2004. p. 86).  

 

As relações nas redes sociais são permeadas de linguagens e estas incidem 

sobre as ações dos sujeitos. Sendo, portanto, fator determinante para o surgimento 

das subjetividades. Embora as linguagens sejam apenas signos usados pelo homem 

para materializar suas abstrações, fazendo emergir uma extensão de sua própria 

consciência. Nos sujeitos contemporâneos, tais discursos, por vezes, aparecem 

desqualificados de sentido que o identifique quanto indivíduo.  Suas falas vêm 

reconstruindo um sujeito cada momento do seu discurso (Ibidem, 2004). 

 

Desta maneira, observa-se que as características marcantes dos sujeitos 
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contemporâneos são as imprecisões em identificar-se quanto indivíduo e a 

multiplicidade do seu discurso, que implicam na formulação das linguagens, 

expressando as subjetividades, estas ações não dão mais suporte para as técnicas 

introspectivas dos sujeitos, mas forjam as identidades multifacetadas (Ibidem, 2004). 

 

A discussão sobre os sujeitos imersos nas Redes Sociais não possui a 

finalidade de uniformizar as pessoas, nem edificá-la como a continuação de seus 

feitos, mas sim manter o argumento do status social ou da ocupação dos diversos 

lugares do saber, com argumentos geralmente particulares (Ibidem, 2004).  

 

As relações de subjetivações apresentadas pelos sujeitos nas Redes Sociais, 

perpassam por suas experiências sócio-econômicas, afetivas e cognitivas, 

perceptivas e projetivas. Estas características sinalizam que as pessoas envolvidas 

nas redes sociais, são ao mesmo tempo produtos e produtores de um mesmo 

sistema. Por isso, incidem sobre as informações, ao mesmo tempo em que são 

impactados por elas, forjando as mais diversas formas de subjetivações 

(CAMPANHOLE e MOURA, 2013).  

 

 

4.4 O NARCISISMO PRESENTE NAS REDES SOCIAIS 

 

Segundo Anchieta (2011), a utilização constante das ferramentas da Web 2.0, 

em especial as Redes Sociais, podem impactar significativamente nas relações 

afetivas e sociais dos sujeitos, levando a maior necessidade de afeto e ao aumento 

da solidão das pessoas. De acordo com a autora, é possível atualmente observar a 

necessidade constante de autoafirmação e do fascínio por si mesmo em muitos 

usuários das redes sociais. 

 

A autora afirma que atualmente, as pessoas mantém-se a mais tempo imersas 

nas redes sociais interagindo com outros usuários, apesar disso, é evidente o 

aumento significativo das reclamações a cerca da sensação de solidão, que estes 

usuários tem apresentado. Tais sensações podem ser os elementos que determinem 

o medo e a insegurança como as marcas expressivas dos relacionamentos 

interpessoais contemporâneos. 
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Ainda segundo a autora, a dinâmica da sociedade contemporânea tem nutrido 

laços sociais extrínsecos, insertos, excludentes. Exaurindo os laços de família ou 

interpessoais duradouros e formando pessoas com características individualistas, 

sozinhas ou solitárias, abandonadas com seus próprios recursos, com amizades 

instáveis e incertas. Além disso, as redes sociais podem estar ganhando cada vez 

mais papel importantíssimo para a fragmentação das relações pessoais, observa-se 

nos usuários destas ferramentas, a sensação de que estão cada vez mais sozinhos 

no mundo (Ibidem, 2011). 

 

Embora as redes sociais tenham dado voz aos sujeitos envolvidos nesta 

dinâmica, pressupondo relacionamentos mais sólidos, percebe-se que a 

autorrepresentação aponta em outra direção. Embora muitas pessoas se expressem 

nas redes com milhares de seguidores, ainda assim, por vezes elas se sentem 

sozinhas (Ibidem, 2011).  

 

Antes da discussão sobre a relação entre Narcisismo e Redes Sociais, é 

importante apresentar brevemente ao mito de Narciso. O mito relata Narciso olhando 

apaixonadamente sua imagem no espelho d’água, encarcerado neste dilema, 

fascinado por sua autoimagem refletida na água, entorpecido pela vaidade e desejo 

por si próprio. Essas características podem ser facilmente encontradas nos usuários 

das redes sociais, evidenciando a necessidade de autorreconhecimento, a vaidade e 

outras manifestações. As novas formas de promover a autoafirmação pelas redes 

sociais pode ser uma maneira de estender a presença reconhecida do sujeito junto ao 

outro (Ibidem, 2011). 

  

As representações são criadas por motivações sociais e constantemente sofrem 

multações ao longo dos tempos. Dentre as motivações que forjaram as 

representações sociais, podem-se destacar as seguintes: a religiosa ou mística, as 

estéticas, as econômicas, as sexuais e as patriarcais. De certa forma, o homem 

sempre teve o controle destas representações, e assim eles retratavam e 

reproduziam suas próprias imagens (Ibidem, 2011). 

O advento da Internet forneceu novas formas de promover a sociabilização e 

trouxe consequências para o estabelecimento de novos padrões nas representações 

sociais. Atualmente, a visibilidade nas redes sociais é tão importante que confunde 
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com a própria existência dos sujeitos, assegurando de certa forma “poder” aos 

usuários das redes sociais. Diante disso, as redes sociais passam a adquirir o papel 

central nesta luta simbólica pelo autorreconhecimento (Ibidem, 2011). 

 

As redes sociais podem estar contribuindo para o estabelecimento de padrões 

pré-estabelecidos no cenário social vigente. Mediado por estas ferramentas, alguns 

sujeitos passaram a se autorrepresentar e a expor representações públicas de si. 

Muitas vezes, estas atitudes podem levar ao “protagonismo”. Um exemplo de tal 

prática pode ser caracterizado pelos selfies. Os Selfies são autorretratos produzidos 

por equipamentos digitais, como os smartphones e compartilhados nas redes sociais 

(Ibidem, 2011). 

 

Nesta nova fase das representações sociais, as características marcantes nos 

relacionamentos dos sujeitos contemporâneos têm sido o artificialismo e a 

mistificação por meio dos selfies compartilhados por pessoas “comuns” que desejam 

ser vistas em diferentes momentos do seu dia-dia, dirigindo, bebendo, se 

alimentando, se divertindo, trabalhando ou namorando. Não importa o momento, elas 

só esperam que seus selfies sejam curtidos e comentados pelo maior número de 

pessoas. Estas ações vêm promulgando aquilo que a autora chama de imperativo da 

espontaneidade (Ibidem, 2011).  

 

Os selfies podem ser considerados o efíge do sujeito pós-moderno. Eles são 

utilizados para reafirmar um estilo de vida cada vez mais comum, visto a compulsão 

pela conexão e comunicação, a busca pelo marketing pessoal, caracterizando sua 

autoestética ou um espelho de narciso nesta nova era informacional (Ibidem, 2011). 

 

O sujeito pós-moderno, embarcou de vez na ditadura da espontaneidade, 

abandonando a idéia de sofrimento, de luto e de dor, esquecendo de vez o que era 

vivido nas sociedades anteriores. Substituindo seus sofrimentos, dando lugar ao 

“culto a vida”, a admiração da própria imagem, nos detalhes de suas roupas, no seu 

corte de cabelo. Vivendo uma espécie de mundo de fantasia, com o propósito de 

autoafirmação ou autoapreciação, como se fosse um ritual de apropriação dos 

aspectos não divulgados de sua personalidade. Eles expressam o narcisismo, 

admirando a própria imagem no novo espelho moderno chamado Redes Sociais 
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(Ibidem, 2009).    

A relação do homem com as redes sociais é ideal para a promoção de sua 

imagem pública, ao mesmo tempo que os permitem sondar como os outros os tem 

observado. Talvez estas ações favoreçam a sua aceitação social. Talvez as redes 

sociais seja um espelho que reflete as imagens de sua própria existência, garantindo 

uma nova forma de manifestar poder ou se autoafirmar.  Diante disso, a imagem 

pessoal adquire um papel central na identidade social. Essa luta simbólica pela 

visibilidade, pela espontaneidade e pelo autorreconhecimento podem estar 

promovendo aos usuários a necessidade constante de atualizar seus perfis nas redes 

sociais (Ibidem, 2011, p.40). 

 

Segundo Anchieta (2011), características do narcisismo estão presentes em 

partes significativas das relações estabelecidas nas redes sociais. Tais características 

estão expressas no papel de protagonista que alguns usuários assumem nas redes 

sociais e a busca constante de autoafirmação e reconhecimento. 

 

As redes sociais podem estar influenciando consideravelmente a composição do 

imaginário social, por meio de uma série de estereótipo, tais como a imagem do 

homem bem sucedido e do indivíduo popular. Esta tem sido uma exigência nas 

relações sociais atualmente, tomada por conquistas pessoais impostas pelos padrões 

de consumo capitalista. Com isto, as representações sociais destes sujeitos, são 

continuamente afligidas, retirando a autonomia de suas representações sociais, 

sendo estas impostas pelos novos padrões do imaginário social (Ibidem, p. 40).   

 

 

3.5. CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo foram abordadas as construções das Identidades, das 

Subjetividades e as manifestações Narcísicas expressas nas Redes Sociais. Tendo a 

oportunidade de suscitar o debate acerca do papel do psicólogo na Cibercultura. Além 

disso, foi possível perceber que as relações de Identidades, de Subjetividades e 

Narcisismo, no contexto das Redes Sociais, possuem características marcantes, tais 

como a fragmentação ou descentramento do sujeito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos argumentos apresentados nesta pesquisa monográfica, percebe-

se que as inovações tecnológicas forneceram os elementos que auxiliaram nas 

transformações das relações sociais, políticas e econômicas, dando origem a 

Sociedade da Informação. 

 

A Sociedade da Informação, junto com o Capitalismo Globalizado, buscaram 

introduzir nos sujeitos pós-modernos a concepção de “novidade”, mas as evidências 

demonstram que a novidade poder ser apenas a reedição do velho, em uma nova 

embalagem. 

 

As práticas de consumo impostas pelo sistema capitalista estão fundamentadas 

nas habilidades dos sujeitos contemporâneos em adquirir estas “novidades” e a 

adesão aos novos padrões de consumo, sejam na moda, na estética ou na 

autorrepresentação, são as marcas deste sistema.   

 

As relações interpessoais dos sujeitos pós-modernos, não escaparam a ação 

deste sistema. Hoje, as bases das relações sociais estão além nas capacidades 

intelectuais, cognitivas ou senso perceptórias. As práticas de consumo também 

favorecem a construção dos laços sociais. Sendo assim, as representações sociais 

das identidades se mostram esfaceladas e as subjetividades edificadas sobre os 

alicerces dos status social.  

 

Agregado a esses fatores, as potencialidades das ferramentas da Web 2.0, 

favorecem colocar o espaço virtual como espelho social que reflete as manifestações 

narcísicas, reveladas na autorrepresentação e na autoapreciação.   

 

As possibilidades apresentadas pelas ferramentas da Internet, afetaram os 

modelos de relacionamentos pré-estabelecidos pelos homens. Esses modelos 

passaram a ser intermediado pelas tecnologias digitais, em especial as Redes 

Sociais, e sofrem a interferência dos padrões de consumo contemporâneos.  

 

Tendo as redes sociais ocupando um lugar de destaque no cotidiano, o uso 
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sistêmico destas ferramentas transformou significativamente a forma como o homem 

atua no mundo, causando impactos em seus relacionamentos afetivo-sociais.  

Atualmente, o maior desafio dos sujeitos contemporâneos é a preservação da própria 

identidade. 

 

Os processos de construção das identidades nas Redes Sociais são permeados 

pelas percepções, sensações, memória, projeções e linguagem. As identidades dos 

sujeitos passam a ser descentradas, fragmentadas e multifacetadas. Favorecendo a 

falta do sujeito no controle da própria identidade. 

 

As subjetividades expressas na era digital surgem ligadas ao anonimato, estes 

fatores asseguram as multiplicidades das identidades apresentadas pelos internautas.  

Outro ponto significativo nesta relação são a rotatividade, a velocidade e os 

excessivos números de informações presentes neste espaço. Intensificando as 

ambigüidades, favorecendo as representações sociais focadas na homogeneidade. 

Assim como as identidades, as subjetividades nas redes sociais, também são 

constituídas pelos processos de sensação, percepção, projeção e linguagens 

simbólicas, a deteriorização das linguagens simbólicas é um dos fatores que incidem 

sobre as subjetivações dos usuários do espaço virtual. 

          

Vimos nesta pesquisa monográfica que a utilização das ferramentas da Web 2.0 

e as redes sociais têm impactado as relações afetivas e sociais dos sujeitos imersos 

nesta realidade, caracterizado no aumento destas pessoas no universo virtual. As 

ações destas ferramentas incidem sobre os processos de sociabilização destes 

sujeitos que de acordo com autores estudados, passaram a apresentar maior 

necessidade de expressar seus afetos, isto pode ser visto na necessidade de 

autoafirmação e no fascínio que estes sujeitos têm por si mesmo. 

      

A dinâmica das relações social contemporânea vem exaurindo os laços 

interpessoais, construindo sujeito que apresentam como característica principal o 

protagonismo, o artificialismo, a mistificação e as representações públicas de si. 

Levando estas pessoas a expressarem o narcisismo, admirando suas representações 

sociais por intermédio do espelho moderno chamado Redes Sociais.  
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A utilização massiva e constante das ferramentas digitais nas relações 

estabelecidas na atualidade, trazem impactos significativos na população. Desta 

forma, os profissionais de psicoterapia precisam refletir sobre as experiências 

interpessoais no Ciberespaço.   

 

Como não há possibilidade de fechar os olhos para as mutações sociais, 

políticas, antropológicas e filosóficas provocadas por contexto atual mediado pela 

Internet e suas ferramentas de informação e comunicação, se torna urgente a entrada 

do psicólogo dentro deste novo paradigma. De forma que este possa observar os 

impactos dos processos de virtualização na construção dos fenômenos de 

subjetivações, das manifestações narcísicas e nas identidades dos sujeitos no 

Ciberespaço. 
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