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Introdução

A partir dos anos finais do século XX e no início do XXI, com a entrada da internet no
cotidiano das pessoas, a era da informação foi cedendo lugar a uma nova fase: a era digital,
que é hipertextual, não linear, em rede, forjada num modelo baseado no desenvolvimento e no
uso de aparatos tecnológicos de última geração.

Na primeira década deste século, a quantidade de pessoas conectadas em todo o
mundo aumentou de 350 milhões para mais de dois bilhões. No mesmo período, a quantidade
usuários de celular subiu de 750 milhões para mais de cinco bilhões. Se o ritmo atual da
inovação tecnológica for mantido, a maioria da população da terra, estimada em 8 bilhões de
pessoas, em breve estará online.

No Brasil, segundo pesquisa1 sobre o uso das tecnologias de informação e de
comunicação, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação, publicada em junho de 2013, numa amostra de 17.380 da
população brasileira, com 10 ou mais anos, cerca de 28,1 milhões de domicílios têm
computador. Desses, 24,3 milhões acessam a internet, servindo a uma faixa de 80,9 milhões
de pessoas, dos quais 69% a utilizam diariamente. Pela primeira vez, a proporção de
internautas é maior do que a de indivíduos que nunca a usaram. A pesquisa também
contabilizou que 139,8 milhões de usuários possuem telefone celular, número que vem
crescendo constantemente e que coloca os brasileiros como aqueles que mais usam as mídias
sociais no mundo, através desse instrumento tecnológico. E não para por aí: só cresce o
número de pessoas que usam as redes sociais, inclusive para fazer compras pelos sites de
venda virtual.

Nenhuma tecnologia, entretanto, é neutra, já que pode afetar a humanidade, em algum
estágio. Sendo assim, os ambientes virtuais, estrategicamente construídos, estão se tornando
cada vez mais complexos e interconectados com o corpo humano, transformando-nos, rápida
e intensamente. Esse novo movimento propiciado por esses avanços, paradoxalmente, nos
beneficia, mas também pode nos afetar negativamente, como é o caso da constante
hiperexposição a que nos submetemos, transformando tudo o que vivemos em uma
representação quase que teatral.

A invasão da privacidade, não só a dos outros, mas também a nossa, está sendo
democratizada. Nunca, antes, tantas pessoas, dos mais diferentes lugares, tiveram tanto poder
ao alcance das mãos. Como o assevera Schmidt e Cohen (2013), a revolução tecnológica que
estamos vivendo é a que tornará possível a quase todos possuir, desenvolver e disseminar
conteúdo em tempo real, sem depender de intermediários.

O Facebook, rede social que permite conversar com amigos e compartilhar
mensagens, links, vídeos e fotografias, criado em 2004, pelos americanos Mark Zuckerberg,
Dustin Moskovitz, Chris Hufghes e pelo brasileiro Eduardo Saverin, foi o site mais visitado
no mundo nesses últimos anos. Nas inúmeras publicações encontradas nessa rede social, fica
sempre a impressão de que o mais importante não é viver uma experiência, mas mostrar a

1 Disponível em: http://www.cetic.br/usuarios/tic/2012/apresentacao-tic-domicilios-2012.pdf. Acesso em: 05
mai. 2014.
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todos os outros que a estamos vivendo. Quantas vezes, em festas e celebrações, vemos
pessoas que preferem fotografar ou filmar as apresentações, ao invés de assisti-las? Essas
fotos e filmes, muitas vezes, nem são vistos por eles mesmos outra vez...

Dessa forma, o que parece valer mais e que nos torna reais para nós mesmos é sermos
vistos pelos outros. Aos poucos, segundo Keen (2012, p. 40), a internet, que antes era apenas
um canal de distribuição de informações impessoais, “transforma-se em um cérebro digital
que transmite, publicamente, nossas relações, intenções e nossos gostos pessoais”. Essa
situação pode ser ilustrada pela imagem abaixo:

Figura 1

Disponível em: http://www.mundowhatsapp.com/wp-content/uploads/2014/04/academia.jpg. Acesso em: 06 mai. 2014.

Nesse contexto, a celeridade na reação dos supostos amigos traz bem-estar, mas, se o
interlocutor se comportar com indiferença, há a tendência a que a pessoa se sinta fracassada.
Isso ocorre porque muitos perdem o controle sobre sua imagem e não se preparam para arcar
com as consequências de uma atitude agressiva que possa vir de um anônimo ou não.
Inclusive, na internet de agora, não há mais anonimato, para o bem ou para o mal. Hoje, a
rede desmascara todo mundo. A verdade é que a vida, no século XXI, é cada vez mais vivida
em público. Como o diz Keen (2012, p. 39), “o Facebook está se tornando a própria imagem
da humanidade. É onde estão agora nossos autoícones”.

A nossa sociedade vive um momento de supervalorização do “eu”, por isso as pessoas
constroem perfis que possam lhes dar visibilidade. Há uma enorme necessidade de se expor
em um grupo virtual. As pessoas gostam de se relacionar e de contar aspectos de sua vida
particular aos outros, como também caiu no gosto popular fazer uma espécie de marketing
pessoal nas redes sociais, e a Web potencializa esse comportamento. Assim, é possível a
criação de fantasias e a construção de uma imagem que represente aquilo que gostaríamos, na
verdade, de ser.

É, pois, nesse contexto, que este artigo pretende discutir, ao identificar, em algumas
postagens publicadas no Facebook, os possíveis reflexos causados na sociedade por uma
estratégia discursiva a que chamo de Espelho de Narciso, numa alusão ao personagem da
mitologia grega que, encantado com sua própria beleza, deita-se ao lado de um rio, olhando-se
com admiração, indefinidamente, como se a água fosse um espelho, até que definha e morre.
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Dos discursos e das imagens refletidas

Todo ato de linguagem é uma encenação. Aquele a quem nos dirigimos participa,
ativamente, da construção de sentidos, através de estratégias discursivas multifacetadas.
Quem fala ou escreve o faz a um interlocutor presumido, em uma situação comunicativa
específica. Esse processo interativo aproxima os sujeitos interpretantes das configurações
digitais pessoais em causa.

Segundo pressupostos teóricos da Análise do Discurso, o processo de produção de um
discurso é caracterizado por uma série de formações imaginárias que designam o lugar que os
sujeitos atribuem cada um a si e a outrem. Há, também, por parte de cada indivíduo, uma
suposta antecipação das representações um do outro.

Sobre essa estratégia discursiva, tão presente hoje nas postagens de mensagens no
Facebook, Pêcheux (1997) assevera que todo sujeito tem a capacidade de se colocar numa
posição em que o seu interlocutor ‘ouve’ suas palavras, antevendo os sentidos que estas
produzem e, assim, procura se apresentar de forma a ser visto, reconhecido e elogiado. Em um
jogo de revela/esconde, conforme Gabriel (2013, p.180), “as pessoas selecionam as
informações pessoais que devem ser apresentadas em cada contexto para construir uma
reputação desejada”.

As tecnologias digitais permitem a propagação mais rápida de tudo o que se publica,
como também, e principalmente, o seu registro imediato e cumulativo. Elas estão
transformando a nossa experiência em relação a nós mesmos e também a nossas memórias
cumulativas. Davallon (1999) já apontava o fato de que, depois do aparecimento da imprensa
e do desenvolvimento dos meios de registros da imagem e do som, houve um deslocamento
da questão da memória social, que já não se encontra mais nas “cabeças” dos indivíduos, mas
nas mídias.

A memória, por sua vez, é vista sob diferentes aspectos, como lembrança ou
reminiscência, memória social ou coletiva, memória mitológica, memória registrada e
memória do historiador. Em AD, no entanto, de acordo com Pêcheux (1999), a memória não
deve ser entendida no sentido diretamente psicologista da “memória individual”, mas nos
sentidos entrecruzados da memória social, inscrita em práticas, da memória mítica e da
memória construída do historiador. Para Achard (1999), por sua vez, a memória não pode ser
provada, não pode ser deduzida de um corpus, mas ela só trabalha ao ser reenquadrada por
formulações no campo discursivo concreto em que o indivíduo se encontra.

No entanto, ele mesmo questiona se registrar, descrever, representar a realidade seria
suficiente para se produzir memória. Ele afirma que há toda uma distância entre o registro da
realidade e a memória, pois, para que haja memória, é preciso que o acontecimento ou o saber
registrados saiam da indiferença e estejam vivos na consciência do grupo de uma
comunidade.

Davallon (1999) lança, assim, a hipótese de que os objetos culturais (livros, revistas,
filmes etc.), como operadores da memória social, trabalham no sentido de entrecruzar
memória coletiva e história. Mas ele ressalta que há uma diferença entre ambos: a memória
coletiva não ultrapassa o limite do grupo e nem sempre resiste ao tempo.

A imagem é também considerada um operador de memória, pois representa a
realidade e pode conservar a força das relações sociais. A publicidade, por exemplo, utiliza a
imagem em complementariedade ao linguístico, para tornar presentes as qualidades de um
produto e conduzir, assim, o leitor e se recordar delas. Cabe lembrar, porém, que é quase
impossível que uma empresa de publicidade digital se importe muito com a privacidade dos
que lhe cercam, pois o usuário é justamente o único ativo que ele tem para vender.

Aquele que observa uma imagem desenvolve uma atividade de produção de sentido,
pois esta não lhe é entregue toda pronta. Isso abre possibilidades de interpretação, conforme
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cada sujeito. Entretanto, a imagem assinala um certo lugar ao leitor, e ela pode “rentabilizar”,
por si mesma, a competência semiótica e social desse leitor, já que tem a capacidade de
regular o tempo e as modalidades de recepção, em seu conjunto, ou a emergência de
significação.

Como a imagem pode definir posições de leitor que um sujeito é convidado a vir a
ocupar, a fim de dar sentido ao que ele tem sob os olhos, ela se permite criar, de certa forma,
uma comunidade, um acordo de olhares. Tudo se passa como se a imagem colocasse no
horizonte de sua percepção a presença de outros leitores, leitores virtuais, tendo o mesmo
ponto de vista. Do mesmo modo, um acontecimento passado necessita, para se tornar
lembrança, memória, da existência de pontos de vista compartilhados pelos membros da
comunidade e de noções que lhes são comuns.

A imagem, por poder operar o acordo de olhares, apresenta a capacidade de conferir
ao quadro da história, a força da lembrança. Ela é, nesse momento, o registro da relação
intersubjetiva e social. Pêcheux (1999) reforça essa ideia ao conferir à imagem o poder de
comportar em seu interior um programa de leitura, um percurso inscrito, discursivamente, em
outro lugar.

Na transparência de sua compreensão, a imagem mostra como ela se lê, como ela
funciona, enquanto diagrama, esquema ou trajeto enunciativo. É por isso que, segundo Keen
(2012), as fotografias oferecem pistas sugestivas da vida cotidiana de seus retratados –
profissões, ambições, posturas e, mais importante, posição social.

Das práticas sociais e das estratégias discursivas no Facebook

Não há como negar que as redes sociais deram voz aos indivíduos. Todo ser humano
pode, hoje, virtualmente, falar o que quiser e de várias maneiras. Ter voz, todavia, não é
suficiente para se construir uma comunidade de livre expressão, já que precisamos aprender a
dizer, num contexto social que apresenta dificuldades em sincronizar contextos.

As tecnologias digitais favorecem a criação de conteúdo, mas não são tão eficientes em sincronizar contextos. Em
uma rede de relacionamentos, os conteúdos publicados pelos indivíduos são oriundos de contextos distintos, que se
perdem no ciberespaço. No entanto, sem contexto, o conteúdo fica deslocado e aberto a diversas interpretações.
(GABRIEL, 2013, p. 131)

A questão é que a falta de contexto específico no ambiente digital aumenta a
possibilidade para interpretações equivocadas em relação aos conteúdos, inclusive
interpretações antiéticas. A visibilidade, a velocidade, o impacto e a permanência das nossas
ações são potencializados.

A Análise do Discurso, segundo Orlandi (2000, p.26), teoriza a interpretação sem, no
entanto, estacionar nela, mas sim, procura trabalhar seus limites e mecanismos como parte do
processo de significação. Desse modo, não há uma “chave” pronta a dar respostas ou a
apontar um sentido.

Para Foucault (2000, p.139), interpretar é uma maneira de reagir à pobreza enunciativa
e de compensá-la pela multiplicidade de sentido; “uma maneira de falar a partir dela e apesar
dela”. O sentido de uma sequência, de acordo com Pêcheux (1997, p.169), só é materialmente
aceitável na medida em que é concebida como pertencente necessariamente a esta ou àquela
formação discursiva (“o que explica, de passagem, que ela possa ter vários sentidos”).

Há um conjunto mecanismos formais que produz um discurso de tipo dado, em
circunstâncias dadas: o processo de produção. O que caracteriza o processo de produção de
um discurso é uma série de formações imaginárias que designam o lugar que os sujeitos
atribuem cada um a si e ao outro. Pêcheux (1997) entende o discurso como um conjunto de
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enunciados realizados, produzidos a partir de certa posição, sempre pronunciados tendo em
vista condições de produção dadas.

Vale aqui, inclusive, assinalar o que se entende por condições de produção. De acordo
com Maingueneau (1997, p.53), as condições de produção seriam “o contexto social que
envolve um corpus”, isto é, “um conjunto desconexo de fatores entre os quais são
selecionados previamente os elementos que permitem descrever uma conjuntura”.

Esses elementos estruturais que produzem as condições de elaboração de um discurso
são a posição dos sujeitos, numa dada situação, e o contexto, a situação no qual aparecem.
Eles não são simplesmente justapostos, mas mantêm entre si relações susceptíveis de variar,
segundo a natureza dos elementos colocados em jogo. Enfim, um discurso, conforme Pêcheux
(1997), deve ser remetido às relações de sentido nas quais é produzido. Assim, tal discurso
remete a tal outro, frente ao qual é uma resposta direta ou indireta, ou do qual ele orquestra os
termos principais ou anula os argumentos.

Para ilustrar essas considerações, vejamos a sequência de imagens abaixo, que
circulou recentemente na internet, em vários sites de notícias, como também no Facebook,
mostrando o jogador do Barcelona, Daniel Alves, que, por sinal, é brasileiro, apanhando do
chão uma banana, descascando-a para, em seguida, comê-la. Vale salientar que ele justificou
sua atitude como uma tentativa de dar uma resposta inteligente a um ataque racista, por parte
de um torcedor espanhol, que lhe atirou a fruta, no momento em que foi cobrar um escanteio.
Essa atitude tem sido frequente em campos de futebol europeus, como uma forma de
xingamento aos jogadores negros.

Figura 2

Disponível em: http://site.margaritasemcensura.com/wp-content/uploads/2014/04/zz-fs-macacos-2.jpg. Acesso em: 06 mai.
2014.

Para quem não acompanhou os noticiários, talvez fosse difícil entender do que se
tratava, e mesmo tendo conhecimento sobre o que aconteceu, poderíamos interpretar a atitude
de diversas maneiras, inclusive não percebendo o tom irônico do acontecimento.

Em vista disso, logo após o jogo, uma campanha contra o racismo começou a ser
veiculada na internet. Neymar, um dos mais conhecidos jogadores da atualidade, também
vítima de ataques como esse, publicou na internet uma foto com uma banana. Embaixo dela,
estava inscrita a hashtag: #somostodosmacacos.

Ora, uma hashtag é mais do que um rótulo de uma foto. É um comando. É um
movimento que quer começar. O #somostodosmacacos se espalhou, como um vírus. Em
poucas horas, milhares de pessoas, principalmente famosas, tinham sido contaminadas e
passaram a publicar fotos mostrando ou comendo bananas. Muitas das postagens se

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3705



apresentaram como naturais e legítimas; outras, nem tanto, por terem sido julgadas
oportunistas, já que, em primeiro plano, davam visibilidade à imagem de quem estava nas
imagens.

Figura 3

Disponível em: http://cdn.controlinveste.pt/Storage/TSF/2014/big/ng3202046.jpg. Acesso em: 06 mai. 2014.

Em meio a tanta exposição e polêmica, as opiniões sobre o ocorrido foram diversas.
Muitos foram a favor, corroborando com a ideia de que todos são iguais, quer como macacos,
quer como humanos; entretanto, muitos também a entenderam como oportunista e
desqualificada, por não representar, principalmente, a posição da maioria dos movimentos
sociais que atuam em defesa da igualdade racial e pelo fato de a campanha ter sido planejada
por uma agência de publicidade, o que lhe tirou o caráter espontaneísta, como o foi o ato de
Daniel Alves.

Na sociedade do espetáculo e do controle social

Quando, há alguns meses, pensei em escrever este artigo sobre postagens de
mensagens e fotos na rede social Facebook, o termo selfie, que em inglês é usado para
significar fotos de si mesmo, ainda não estava devidamente disseminado nem era tão
conhecido nos meios digitais como o é no momento. Hoje, a prática se disseminou de tal
forma que o que mais se vê nas redes sociais é esse tipo de fotografia, como o exemplo abaixo
apresentado:

Figura 4

Disponível em: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-
9/s403x403/10155410_574427789323012_4458502970401378960_n.jpg. Acesso em: 07 mai. 2014.
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Nesse processo de autoafirmação, duas ações são as mais destacadas: apontamos as
câmeras para nós mesmos, de modo que todos possam nos assistir, como também passamos a
ver os outros pelo avesso, na medida em que todas as suas informações mais intimas são
colocadas à vista da rede pública. Em vez de um espelho, cuja face seja uma só, a internet é
onde vivemos. Dessa forma, quando olhamos para a tela do computador conectado à internet,
vemos algo que reflete não apenas nós mesmos, mas também os valores dominantes da
sociedade. É, pois, em nome desses valores que as pessoas vão construindo uma imagem, com
personalidade e tudo, daquilo que queremos que seja visto e com que nos travestimos, no
sentido de impressionar, provocar e até causar inveja aos que nos olham.

Nessa conjuntura, uma irônica realidade se constitui: entramos na rede porque estamos
ocupados, mas acabamos passando mais tempo com a tecnologia do que com os outros. Os
que se integram mais em rede passam a se sentir menos envolvidos socialmente com a
comunidade ao seu redor. Na verdade, as pessoas da era digital são mesmo é solitárias, já que
a tecnologia de relacionamentos não só as afasta dos outros, como também fragmenta o self.
Como o diz Keen (2012, p. 81), nós, fragmentados em intravíduos, com múltiplos eus, nos
quais nos transformamos, “passamos a usar a mídia social como plataforma de transmissão de
personalidade muitas vezes narcisista”.

No entanto, para compensar a solidão generalizada, e em rede, a que nos impomos,
muitos de nós nos sentimos impelidos a viver a vida a partir do outro, dependendo daquilo
que ele pensa sobre nós e sobre nossas atitudes. E esse outro, também virtual, nos vigia,
reprova, critica e pode até nos ignorar. E é desse outro que esperamos a opinião positiva, a
aprovação, a afirmação daquilo que passamos a ser.

A mensagem a seguir representa bem esse sentimento de dependência e, ao mesmo
tempo, de controle, em relação ao outro, construído a partir da nossa imaginação e das nossas
expectativas de sucesso, de fama, de ser celebridade:

Figura 5

Disponível em: http://www.humorface.com/images/posted_images/quem-sou-eu.jpg. Acesso em: 06 mai. 2014.

Segundo Gabriel (2013, p. 63), as novas tecnologias digitais permitem a proliferação
de informações geradas por indivíduos comuns, sob os mais diversos aspectos da realidade e
pelos mais diversos ângulos, “permitindo que se amplie o cenário informacional, iluminando
e aumentando a capacidade de discernimento para controlar”. Dessa forma, o espetáculo e o
controle encontram o meio propício para o seu desenvolvimento na sociedade.
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A alta tecnologia implantada nas atuais câmeras digitais, por exemplo, criou o que
podemos chamar de “cultura da celebridade”, enquanto que o computador, “a cultura da
conectividade”. Assim, para Gabriel (2013, p. 16), “a convergência de ambas, por meio da
banda larga e da mobilidade cibernética, está criando a cultura da visibilidade, em que, para
ser reconhecido, precisa-se estar visível”. Em função dessa tão cultuada visibilidade, estamos
perdendo nossa privacidade. Àquele que detém o conhecimento de informações pessoais de
um outro indivíduo é outorgado um poder não formal, mas inquestionável, que pode ser usado
de forma ética, ou não.

De acordo com Gabriel (2013, p.176), a ação de obtenção e análise de dados dos
indivíduos para se alcançar determinados objetivos é chamada, de maneira mais ampla, de
engenharia de relacionamento ou engenharia social. Assim, “a diminuição no grau de
privacidade que os meios digitais propiciam favorece os processos de engenharia social”. O
Facebook, congregando pessoas de diferentes idades, classes sociais e graus de instrução em
permanente estado de interdependência, é o exemplo mais concreto que se pode dar, nesse
momento, do sucesso em resultados com a engenharia social.

O que se vê, na verdade, é que o grau de privacidade tem diminuído na medida em que
as tecnologias digitais passam a mediar nossas ações no mundo. E mais: as pessoas se
apresentam publicamente de forma a atender as expectativas dos outros, a desempenhar um
papel significativo no palco que é a vida social.

Nesse processo de representação do eu, se o desempenho do ator social é criticado pelo público, se ele deixa de ser
reconhecido como gostaria de ser após expor determinado detalhe de sua vida íntima ou opinião pessoal, muito
provavelmente ele passará a restringir o acesso das pessoas a tal dado, ou, então, o reconstruirá, apresentando-o de
uma forma que lhe pareça aceitável. (GABRIEL, 2013, p. 180)

Vivemos hoje, desse modo, no que podemos chamar de “sociedade do espetáculo” e
“sociedade do controle”, denominações que têm origem no século XX, mas cujas
transformações sociais que eles discutem vêm sendo observadas, de forma cada vez mais
significativa, nos dias atuais, conforme o tecido social se torna mais conectado. O ambiente
digital é o habitat natural desses tipos de sociedade e da proliferação de dados de todos os
tipos, inclusive informações íntimas e pessoais.

Na sociedade do espetáculo, zona permanente de autoexposição de nossa era digital,
propiciada pelas mídias sociais, conforme Keen (2012, p.24), as pessoas estão sempre em
exposição, como se fossem prisioneiras de um ciclo sem fim de grande exibicionismo, ávidos
de atenção, construindo suas reputações, propositadamente programadas, de benfeitores da
humanidade. “Em vez de vida virtual ou de uma segunda vida, a mídia social de fato está se
tornando a própria vida – o palco central e cada vez mais transparente da existência humana”.

Já a sociedade de controle surge pela dissolução de limites físicos definidos entre
espaços e transformam o tempo em um contínuo que os permeia.

Ocorre, assim, uma mudança na natureza do poder, que deixa de ser hierárquico e passa a ser disperso e difuso
numa rede global. Assim, nas sociedades de controle, o poder se torna disseminado e disperso entre os nós das
redes, e sua ação torna-se horizontal e impessoal. O poder de controle e a transparência se distribuem na rede.
(GABRIEL, 2013, p. 62)

Ao mesmo tempo em que as plataformas digitais favorecem o controle, no sentido
mais amplo, por outro lado esse mesmo ambiente pode permitir manipulação mal
intencionada. Os agentes computacionais podem exercer controle sobre as pessoas, umas
sobre as outras, em função da exposição de informações pessoais.

Conforme as tecnologias digitais passam a mediar nossas ações, em consequência, a
redução dos níveis de privacidade tende a favorecer o aumento dos níveis de controle. Para
Gabriel (2013, p. 171), a proliferação de plataformas tecnológicas digitais, associada à
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hiperconexão, aumenta nosso poder sobre duas de nossas habilidades sociais: “a mensuração,
que permite o aumento e, ao mesmo tempo, a dispersão do controle; e a expressão (e
exposição) individual, que favorece o espetáculo (do indivíduo) e o controle (pelos outros)”. E
isso pode, eventualmente, comprometer a segurança.

Quando as pessoas param de exercer controle sobre sua própria privacidade, através de
um cuidado redobrado sobre o tipo de informações que revelam nas redes sociais, podem estar
comprometendo a sua reputação, pois, como o diz Gabriel (2013, p. 181), “o que vai para a
internet lá permanece virtualmente para sempre”.

Infelizmente, não temos controle sobre o que os outros postam, mas podemos, pelo
menos, controlar, conscientemente, o que nós mesmos postarmos para não nos sabotarmos.

Considerações finais

No século XXI, toda informação será partilhada. A privacidade individual não mais
existirá. Nossas vidas sociais estão se tornando cada vez mais transparentes. Quanto mais nos
expomos, mais ficamos expostos. Numa época em que tudo pode ser descoberto, nossa
reputação passa a ser determinada pelo que os outros pensam de nós.

No grande exibicionismo promovido pela Web 3.0, por estarmos sempre nos
revelando para a câmera, estamos perdendo a capacidade de permanecer nós mesmos.
Estamos esquecendo quem realmente somos e, por isso, precisamos agora não só postar fotos
tiradas pelos outros, mas viramos as lentes para nós mesmos e acionamos o botão, como se
para nos convencer de que somos nós aqueles que as imagens registram.

Na era digital, a amizade tem se transformado em mercadoria, tornando-se,
literalmente, a moeda da nova economia social. O grau de aceitação e popularidade dos
indivíduos é medido, nas redes sociais, pelo número de “amigos” angariados e pela
quantidade de “curtidas”, comentários e compartilhamentos conseguidos. Assim, quanto mais
amigos você tem no Twitter ou no Facebook, mais potencialmente valioso você se tornará.

Entretanto, o número ideal de relacionamentos complexos que nossos cérebros
conseguem administrar permanece o mesmo, ao longo de toda a história humana. Para Keen
(2012), a mídia social, apesar de pregar o contrário, está nos dividindo, paradoxalmente, em
vez de nos aproximar.

O que se tem visto é que, ao invés de se pensar por conta própria, simplesmente
reproduz-se o que foi citado, reproduzido, replicado. E, embora a rede tenha permitido novas
possibilidades de ações conjuntas, também favorece novos tipos de estupidez coletiva. Basta
lembrar a propagação das frases virais “Cala a boca Galvão” e “Só não veio Luiza, porque
está no Canadá”.

O que acontece é que as redes sociais conectam pessoas que, em sua maioria, não se
encontraram e, possivelmente, nunca irão se encontrar. Sendo assim, ironicamente, como o
diz Keen (2012, p. 77), estamos nos tornando “mais divididos que unidos, mais desiguais que
iguais, mais ansiosos que felizes, mais solitários que socialmente conectados”.

Algumas pessoas já pensam em migrar para redes sociais que possam garantir um
nível maior de privacidade. O mercado virtual até já oferece, para venda, a bomba do suicídio
virtual, em que, num click, tudo o que você é nas redes sociais, como num passe de mágica,
desaparece.

Keen (2012), entretanto, defende que, ao invés de construir nova história, em outra
rede social, ou apagar nossa vida virtual, precisamos aprender a administrá-la. Precisamos
reduzir o número dos milhares de amigos online a uma quantidade razoável, para que eles
possam se tornar amigos íntimos mesmos, e não pontos de informação em nossa sala de
espelhos narcisistas.
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