
oão é o tipo de pessoa que gosta de contar a todos o 
que anda fazendo, nos mínimos detalhes. Sua página do 
Facebook está entulhada de informações como "acabei de 

tomar o meu cappuccino e v o u levar a minha cachorrinha 
para passear" ou "Perdi a receita de meu delicioso bolo com 
cobertura de caramelo... estou arrasado... suspiros". Ele tem 
plena certeza de que seus amigos da internet querem saber 
exatamente o que acontece em sua vida, de hora em hora 
- ou menos. 

É fácil considerar como banalidade o que João e milhões 
de participantes das redes sociais virtuais fazem todos os dias. 
Eles, porém, estão engajados na maior experiência global já 
vista em termos de interação social. A internet já propiciava 
debates descompromissados para os que têm afinidades. 
A novidade é que os contatos sociais pela rede passaram a 
permitir às pessoas se comunicarem com mais consistência, 
proporcionando possibilidades de contato inimagináveis até 
há pouco tempo. De alguma forma, esse movimento está, com 
a devida licença poética, estruturando o caos. 

Em um importante estudo publicado em 2007, as pesqui
sadoras Danah Boyd, da Microsoft Research N e w England, 
em Cambridge, e Nicole B. Ellison, da Universidade Estadual 

de Mich igan , oferecem uma lista de sites de redes sociais que 
inclui fórum de debates e interconexões entre perfis associados 
a elas, além de compartilhamento de informações c o m outras 
redes e pessoas. Sites que têm essas características incluem o 
MySpace , o Linkedln, o Bebo, o Q z o n e (um enorme site chi 
nês focado em adolescentes) e o gigante global Facebook. 

Lançado na Universidade Harvard, em 2004, o Facebook 
integra 250 milhões de usuários de 170 países em todos os 
continentes - inclusive a Antártida. Se fosse um país, seria o 
quarto do mundo em população, logo depois dos Estados 
Unidos . Quase a metade desse contingente visita o site todos 
os dias. O Linkedln, dirigido para a troca de informações pro
fissionais, tem mais de 40 milhões de integrantes e acrescenta 
um novo membro a cada segundo. O MySpace , a maior rede 
social até o Facebook superá-lo no ano passado, tem 125 

milhões de usuários. E nada menos que 7 milhões de fãs do 
Twitter disparam mais de 18 milhões de mensagens por dia a 
qualquer pessoa disposta a lê-los. 

Adolescentes e universitários constituem cerca de 40% dos 
integrantes de redes sociais, de acordo com o iStrategyLabs, 
de Washington. Os segmentos que mais crescem no Face
book, porém, são formados por pessoas na faixa dos 40 anos 



e da geração pós-guerra, que estão por 
volta dos 60 anos. 

Segundo levantamento da Nielsen 
Onl ine , os acessos a redes sociais (e 
blogs associados) já superam o uso 
de correio eletrônico pessoal. Sites 
c o m mecanismos de buscas, portais 
de interesse geral (como o M S N e o 
Yahoo) e endereços que permitem 
baixar softwares ainda são recordistas. 
M a s há um detalhe: o tempo gasto 
nesses espaços virtuais vem crescendo 
em ritmo mais intenso e já chega a 

quase 10% do total consumido diante 
do computador. 

C o n f o r m e p r o l i f e r a m as redes 
sociais, a visão que as pessoas têm da 
internet também muda: ela deixa de 
ser mera ferramenta de uso anônimo 
para se tornar uma mídia que toca na 
natureza humana, abordando questões 
ancestrais - quem somos, como nos 
sentimos em relação a nós mesmos e 
como reagimos diante de outros. 

Para uma m e l h o r compreensão 
do fenômeno, é preciso investigar as 

reflexões mais recentes sobre solidão, 
autoestima, narcisismo e dependência, 
e as formas pelas quais as redes sociais 
podem afetar a expressão desses traços. 
As velhas teorias sobre a socialização 
pela internet estão caindo por terra. E 
as novas questões sobre a relevância psi
cossocial das redes estão fervilhando. 

A solidão tem uma natureza perni
ciosa, que pode ser traduzida pelo pro
fundo desânimo que se abate sobre as 
pessoas, quando elas acreditam que seus 
relacionamentos têm menos relevância 
do que deveriam. Há pouco tempo, 
acreditava-se que as redes formassem 
um mecanismo ilusório de busca de 
companhia. "Quase todos os estudos 
iniciais sobre as pessoas que usavam a 
internet para interação social sugeriam 
que elas estavam ficando cada vez mais 
solitárias", d iz o neurocientista social 
da U n i v e r s i d a d e de C h i c a g o J o h n 
C a c i o p p o , coautor de Loneliness: human 
nature and the need for social connection. 

Essas pesquisas indicavam que as 
pessoas usavam a internet para substituir 
as interações "verdadeiras" e que os rela
cionamentos por meio da internet eram 
meras ilusões, já que não era possível 
saber com certeza quem realmente es
tava do outro lado da tela. As pesquisas 
de psicologia se concentravam nesse 
cenário, com olhos críticos, geralmente 
desprezando a socialização virtual, que 
não passaria de um escapismo solitário, 
em contraste c o m a inquietação dos 



relacionamentos verdadeiros. 
As pesquisas avançaram, e essa posi

ção começou a mudar. Em um estudo de 
2008, na Universidade Estadual da C a 
lifórnia em Los Angeles, as psicólogas 
Kaveri Subrahmanyam e Glor ia L in en
trevistaram 192 alunos do ensino médio 
sobre como eles usavam a internet para 
comunicação, quanto tempo passavam 
diante do computador e que sites eram 
visitados com assiduidade. Depois, os 
participantes do estudo fizeram testes 
psicológicos. N e n h u m resultado total 
do tempo passado on-line ou do tempo 
gasto em comunicações on-line foi rela
cionado com o excesso de solidão. 

Os resultados corroboraram os do 
estudo de 2006 da Universidade de 
Sydney, c o n d u z i d o pelo psicólogo 
Andrew Campbel l e seus colegas. Eles 
descobriram que o tempo gasto em 
interações virtuais não está relacionado 
com os níveis mais altos de ansiedade 
ou depressão, típicos colegas da solidão. 
Além de não parecerem mais temerosos 
de contato social que as outras pessoas, 
os usuários constantes da internet acre
ditavam que o tempo gasto na rede era 
psicologicamente positivo. 

A ligação entre isolamento e redes 
sociais surge apenas quando as variá

veis são misturadas e os pesquisadores 
estudam a solidão como precursora da 
associação às redes sociais. Um estudo 
de 2009, de C a c i o p p o e seus colegas, 
usou imagens do cérebro para mostrar 
que os mecanismos neurais das pessoas 
solitárias e sociáveis diferiam de acordo 
com a forma como elas percebiam o 
isolamento social, ingrediente essen
cial da solidão. Enquanto estavam pre
sos dentro da máquina de ressonância 
magnética funcional, os sujeitos viam 
uma série de imagens, algumas c o m 
conotações positivas, como gravuras 
de pessoas felizes e dinheiro, e outras 
c o m assoc iações negativas, c o m o 
cenas de conflito humano. 

Quando os indivíduos observaram 
imagens agradáveis, a área do cérebro 
que reconhece recompensas mostrou 
uma resposta maior em pessoas so
ciáveis que nas solitárias. De forma 
semelhante, o córtex visual daqueles 
que mantinham poucos contatos so
ciais respondeu de modo mais forte a 
imagens desagradáveis que mostravam 
seres humanos, sugerindo que a atenção 
das pessoas solitárias é especialmente 
voltada para os infortúnios humanos. 

Essas variações na atividade cerebral 
sugerem a razão pela qual uma predis

posição à solidão está tão associada 
aos usuários de redes sociais virtuais. 
"O cérebro do solitário fica em um 
estado constante de alerta contra as 
ameaças sociais", avalia Cacciopo. Os 
insultos, as críticas, a alienação e as 
fofocas produzem um nível muito mais 
alto de estresse nos solitários, que pode 
ser parcialmente medido pela elevada 
produção do hormônio cortisol. 

AMIGOS DE VERDADE 
Esse efeito pode ser a m p l i a d o no 
m u n d o v i r tua l , porque as ameaças 
sociais são de mais difícil previsão. 
Um longo silêncio entre as respostas 
durante uma conversa on-l ine pode 
gerar medo. Outra fonte de insegu
rança é a própria moeda das redes 
sociais: o número de contatos que 
cada pessoa tem. C o n t a r c o m um 
pequeno punhado deles, enquanto os 
outros podem encher um estádio c o m 
os seus, pode levar solitários a sentir 
que seus anseios são inatingíveis. 

Não é surpresa, portanto, que os 
usuários das redes sociais que se saem 
bem são os que usam a tecnologia 
para apoiar amizades já existentes. Em 
um estudo de 2007 com adultos mais 
velhos, a doutoranda em gerontologia 
médica Shima Sum, da Universidade 
de Sydney, e seus colegas descobriram 
que o uso de redes sociais diminui a 
solidão quando os contatos virtuais 
são também reais. No entanto, quando 
os adultos mais velhos tentam usar as 
redes sociais para conhecer pessoas 
novas, constantemente se sentem mais 
solitários que antes. 

De fato, a interação direta parece 
ser a variável essencial nos efeitos das 
relações por rede social. Em um estudo 
de 2009 sobre a solidão em relação ao 
Facebook, a psicóloga Laura Freberg, 
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UM PALCO PARA 
OS NARCISISTAS 

As redes sociais virtuais se torna
ram portos seguros também para 
os que parecem até satisfeitos em 
demasia consigo mesmos. Uma 
crítica recorrente sobre os sites 
de relacionamento, aliás, é que 
se tornaram pontos de encontro 
de narcisistas, que demandam a 
atenção do mundo. Eles colecio
nam contatos e querem ser as 
estrelas de páginas de recados. 

A doutoranda em psicologia 
social Laura Buffardi, da Uni
versidade da Geórgia, conduziu 
um experimento para descobrir 
o que define os narcisistas on
line e com que facilidade os 
outros podem descobri-los. Ela 
e o psicólogo social W. Keith 
Campbell testaram 130 usuários 
do Facebook pelo "Inventário 
de Personalidade Narcisista" 
(NPI), ferramenta de pesqui
sa que inclui um questionário 
com várias escolhas, do tipo: 
"Sou mais capaz que as outras 
pessoas" em oposição a "Posso 
aprender muitas coisas com as 
outras pessoas". Quanto maior 
a pontuação, maior a probabi
lidade de o sujeito se enganar e 
fazer jogos em relacionamentos, 
monopolizar os recursos e ser 
materialista. 

Descobriu-se que os narci
sistas virtuais se comportam de 
forma mais ou menos padrão. 
Coisas em comum: elevado nú
mero de contatos na rede, ou 
seja, predomínio de relaciona
mentos artificiais, e mensagens 
que sugerem a busca de infinita 
autopromoção. Os observadores 
apontaram três características 
que revelam os narcisistas: o 
grande número de contatos, a 
aparência glamourosa e uma 
qualidade artificial, ensaiada, na 
fotografia principal. Em resumo, 
as redes sociais são, para eles, 
uma espécie de palco. 

da Universidade Estadual Politécnica 
da Califórnia, e sua equipe descobriram 
que os universitários com vida social 
gratificante na vida real trazem essa per-
sona para a rede e tiram benefícios dela. 
Os solitários que usaram a tecnologia 
acabaram mais solitários. 

ESPELHO DA ALMA 
Por mais que tentem usar uma nova 
máscara psíquica, os solitários acabam 
trazendo a sua personal idade ver
dadeira para a internet. U m a pessoa 
desajustada socialmente pode, durante 
um tempo, assumir a persona de um gre
gário, mas terá dificuldade em manter 
esse papel. Freberg pontua: "A solidão 
é o déficit entre o que você quer e o 
que você tem. E a solidão crônica faz 
as pessoas agirem de forma a afastar 
os outros. As redes sociais não estão 
equipadas para lidar com isso e podem 
acabar piorando a situação". 

Em teoria, as redes sociais deveriam 
ser uma bênção para as pessoas que pre
cisam aumentar a autoestima. São locais 
prontos para testar as aptidões sociais 
sem o constrangimento da sensação 
gritante do fracasso na própria pele. 

Em um estudo de 2008 sobre os 

membros do Facebook, o pesquisador 
de mídia social Cl i f f Lampe, da Univer
sidade Estadual de M i c h i g a n , chegou à 
conclusão de que pode haver vantagens 
para usuários da rede. A equipe de 
Lampe pesquisou 477 integrantes do 
Facebook no início e no fim de um 
período de 12 meses para ponderar as 
mudanças em várias medidas de bem-
estar psicológico. 

O uso do Facebook estava rela
cionado de forma relevante com um 
aumento de "capital social", especial
mente para os usuários com baixa au
toestima, porque aumenta a confiança 
e propicia melhores aptidões sociais e 
maior sentimento de alegria. Os efeitos 
positivos foram mais pronunciados em 
adolescentes. "Os adolescentes encon
tram meios de usar esses benefícios em 
outras áreas da vida", observa Lampe. 
"Há um efeito multiplicador." 

A p e s q u i s a d o r a de c o m u n i c a 
ções Patti M. Valkenburg, da Escola 
de Pesquisas em Comunicações da 
Univers idade de Amsterdã, chegou 
à mesma conclusão em um estudo de 
2009. Ela descobriu que a associação 
a uma rede de relacionamento virtual 
reforça a autoestima de adolescentes 
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e melhora a qualidade das relações já 
existentes. "Os adolescentes ficam me
nos constrangidos por suas emoções 
e p r e o c u p a ç õ e s físicas", d i z Pat t i 
Valkenburg. Da mesma forma que os 
solitários, os adolescentes se benefi
ciam apenas quando usam a internet 
para manter a rede de amizades que já 
existe no mundo real. 

C o m o a televisão, os videogames 
e as outras formas de mídia eletrônica, 
os espaços virtuais são excelentes para 
criar uma gratificação imediata. "A rede 
propicia uma série de minirrecompen-
sas mentais que não demandam muito 
esforço para ser recebidas", diz Judith 
D o n a t h , diretora da Sociable M e d i a 
G r o u p no Laboratório de Mídia do 
MIT - Instituto de Tecnologia de Mas-
sachusetts. Cumulativamente, o efeito 
é potente e difícil de resistir. 

RECOMPENSA INSTANTÂNEA 
Para a maioria das pessoas, duas horas 
por dia no Facebook podem significar 
apenas duas horas a menos diante da 
televisão. Mas , para os que apresentam 
tendência à compulsão, essas horas 
podem crescer rapidamente, iniciando 
um efeito cascata de consequências 
negativas em casa e no t r a b a l h o . 
"Pessoas c o m tendências compulsivas 
são predispostas a comportamentos 
obsessivos, e a tecnologia aumenta 
essa tendência", afirma o neurocientista 
G a r y Small, da Universidade da C a l i 

fórnia em Los Angeles e autor de iBrain: 
surving the tecbnohgical alkration of the human 
mind. N o s Estados Unidos , o grupo de 
risco é bem grande: um em cada 50 
adultos tem algum nível de transtorno 
obsessivo-compulsivo. 

O pesquisador em mídia social 
Scott C a p l a n , da U n i v e r s i d a d e de 
Delaware, afirma: " Q u e m prefere as 
interações virtuais em detrimento das 
pessoais também tem altos índices de 
uso compulsivo da internet". Em 2007, 
Caplan conduziu um estudo com 343 
universitários para determinar o que 
leva a esse comportamento na rede. 
Obviamente ele confirmou que são os 
traços pessoais - e não as tecnologias 
- a raiz do problema. 

Difundidas como estão, as redes 
sociais virtuais estão destinadas a invadir 
até mais áreas de nossas vidas. "Estamos 
caminhando para uma época em que a 
distinção entre estar na internet e fora 
dela desaparecerá", diz Lampe. 

C o m essa avalanche de conecti
vidade social, o desafio será impedir 
que isso enfraqueça relacionamentos 
do mundo real e reforce interações 

triviais. "O poder da interação cara 
a cara é fundamental para o que nós 
somos", afirma Cacioppo. "Precisamos 
da riqueza dela em nossa vida, e é essa 
riqueza que atinge o nosso cérebro." 
Ele acredita que os tipos de interação 
das redes sociais ficarão mais ricos e 
deixarão de ser bidimensionais, dando 
espaço para hologramas. 

Para B o y d , a infraestrutura das 
redes sociais será mesclada com novas 
ferramentas, mais notadamente os ser
viços de compartilhamento de mídia. 
A filtragem cognitiva permitirá que os 
usuários se concentrem nas informações 
já avaliadas por suas redes, economizan
do tempo e aborrecimentos. 

O certo é que, já hoje, além de 
receitas de sobremesas, histórias d i 
vertidas sobre animais de estimação 
e narrativas do que o bebê fez pela 
primeira vez nesta manhã, uma cor
rente transformadora vem surgindo. 
E o que antes parecia um aplicativo 
virtual passageiro hoje está a caminho 
de ganhar onipresença global. 
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