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RESUMO 

Este estudo se trata de uma revisão sistemática de literatura de alunos do decimo período do curso 
de psicologia, com esse projeto de pesquisa pretendemos levantar uma discussão de como as redes 
sociais e as relações criadas a partir do surgimento da internet, podem fazer parte da vida do sujeito, 
a partir do ponto de vista psicanalítico, lançando mão de conceitos como realidade psíquica, fantasia, 
desejo, princípio do prazer e princípio da realidade. Para além disso correlacionar a vida virtual com a 
fantasia. No qual faremos uma revisão integrada de literatura de materiais como artigos e livros que 
levanta elaborações teóricas que se correlacionam com esses conceitos psicanalítico e o contexto da 
internet, vivida nas redes sociais e as relações virtuais que podem se desenvolver na internet nos 
dias de hoje. Além disso buscamos compreender como as influencias que as redes sociais e a 
internet nos proporcionaram foram capazes de ditar as regras que nossa sociedade se constitui 
atualmente, 

 
Palavras Chave: Internet; Realidade; Sujeito; Relações sociais; Desejo; Fantasia; Inconsciente; 
Psicanalise.  

 
ABSTRACT 

This study is a systematic literature review of students from the tenth period of the psychology course, 
with this research project we intend to raise a discussion of how social networks and relationships 
created from the emergence of the internet can be part of life from the psychoanalytic point of view, 
making use of concepts such as psychic reality, fantasy, desire, pleasure principle and reality 
principle. Furthermore, to correlate virtual life with fantasy.In which we will make an integrated 
literature review of materials such as articles and books that raise theoretical elaborations that 
correlate with these psychoanalytic concepts and the context of the internet, experienced in social 
networks and the virtual relationships that can develop on the internet today.In addition, we seek to 
understand how the influences that social networks and the internet have given us were able to dictate 
the rules that our society is currently constituted 
 
Keywords: Internet; Reality; Subject; Social relationships; Desire; Fantasy; Unconscious; 
Psychoanalysis. 

 
INTRODUÇÃO 

A internet é parte do homem atual, intríseca em seu contidiano, acompanho-o 

em qualquer lugar e momento, estando em seu bolso ou na palma da sua mão. 

Qualquer pessoa hoje tem acesso, seja pelo celular ou computador. 

O ser humano tem em sua história a necessidade de construir redes de 

relacionamentos que ultrapassam as fronteiras. Com a internet não foi diferente, ela 

se tornou a maior rede de comunicação direta ou indireta já inventada pelo homem 

(CASTELLS, 2003). A conquista dessa nova forma de se relacionar, se propagou 
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desde a década de 60, quando os norte-americanos querendo se sobressair na 

corrida tecnólogica contra a antiga União Soviética, construiu a ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) (CASTELLS, 2003). A partir dessa agência que surgiu a 

primeira rede de computadores, a ARPANET (CASTELLS, 2003). Essa foi a primeira 

forma de comunicação utilizando a conectividade por rede, a partir dessa 

descoberta, até meado de 1995, vários estudiosos da área da computação foram 

inovando e criando novas formas de redes até chegar na internet (CASTELLS, 

2003). Esse foi considerado um dos maiores marcos da época por inovar a forma de 

comunicação, proporcionando uma comunicação mais rápida e eficiente entre 

pessoas de locais diferentes e a aumentar a velocidade para obter informações de 

outros lugares.Castells (2003) compara a criação da internet com a da energia 

elétrica, tendo ela a mesma importância para a humanidade.  

Hoje, através da tela do smartphone ou computador, pode-se obter quaisquer 

informações e entrar em contato com pessoas que estão em lugares, cidades, 

estados ou paises diferentes. Além disso, a internet proporcionou comodidades e 

facilitou atividades do cotidiano como pagar as contas, fazer compras, vendas e abrir 

um negócio (LEMOS, 2011; KALLAS, 2016; LUZ, 2019; MENEZES, 2014). 

A internet abriu novas possibilidades inimagináveis para o homem. Podemos 

viajar sem sair de casa. É possível ir pra Dubai apenas sentado na frente da tela do 

computador, fazer amigos em outros estados ou paises usando apenas o aparelho 

celular e trabalhar sem sair de casa.  

Hoje é evidente a idéia de um mundo paralelo baseado nas relações virtuais 

que se formam através da internet, conectando pessoas de todo o mundo 

(CASTELLS, 2003; LEMOS, 2011). Nesse mundo, cada um é capaz de criar um 

personagem, morar onde quer, se enquadrar em qualquer padrão ou criar o seu 

próprio e expressar opiniões que não seria possível em público. É considerado o 

ambiente dos sonhos, aonde a criatividade do homem não tem fim e o prazer é 

conquistado com mais facilidade (LEMOS, 2011; KALLAS, 2016). 

A partir desse novo mundo criado pela internet, o homem conquistou um novo 

padrão de comunicação, um novo olhar a respeito da interação social que antes 

despendia do contato visual e verbal para acontecer e que hoje, acontecem pela tela 

do celular ou computador (CASTELLS, 2003; LEMOS, 2011; MENEZES, 2019). 

Assim, partindo do pressuposto dessa nova forma de relacionamento que o 

homem aderiu, o presente trabalho buscou responder pela visão psicanalítica como 
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essas relações virtuais se constituem, o relacionamento do sujeito com a internet e 

de que forma as pessoas buscam satisfazer os seus desejos, objetivando descrever 

essa relação a partir do uso da internet e identificar sua influência no relacionamento 

social atual. 

 

A INTERNET 

Se antes, para obter alguma informação ou comunicar-se com alguém 

precisaríamos dispor de bastante tempo, hoje conseguimos contatar qualquer 

pessoa pelo celular ou computador a qualquer momento, obtemos informações em 

poucos minutos com uma busca na internet. 

Desde a década de 60, com o surgimento da internet, o homem veio se 

adaptando a essa nova rotina tecnológica tendo maior contato com aparelhos que 

disponibilizam o acesso a esse novo mundo. “ Além dessas novas possibilidades, a 

internet aproximou pessoas e horizontalizou classes sociais” (MENEZES, 2014, p. 

1). Mesmo que nos primórdios do surgimento da internet a sua utilização ainda 

estava restrita à uma parte da sociedade, na atualidade, o acesso e a sua utilização 

se tornaram possíveis para todos. 

De acordo com que o homem vai evoluindo, a internet vem o acompanhando 

cada vez mais de perto e se tornando parte desse processo. Por volta dos anos 

2000, a sua utilização estava concentrando-se nas relações entre as empresas e 

para o âmbito familiar, sendo, os e-mails um dos principais canais de comunicação 

que utilizavam a internet (CASTELLS, 2003).  

Ela se tornou a principal ferramenta de comunicação entre as pessoas, sendo 

capaz de conecta-las a qualquer momento e lugar (MENEZES, 2014). No passado, 

o e-mail era predominante na área de comunicação, contudo, com o surgimento do 

Instagram, WhatsApp, Facebook e Twitter, ele perdeu grande parte dos usuários, 

tendo sua utilização mais voltada para criação de conta nas redes sociais 

(CASTELLS, 2003; KALLAS, 2016).A internet se tornou, além de um dos meios de 

comunicação mais eficientes, intrínseca na sociedade. Mesmo aqueles que não tem 

necessidade de estarem conectados, estão sendo envolvidos nessa nova 

configuração de sociedade. 

Portanto, com o seu surgimento e proposta de um futuro aonde todos 

estariam conectados, sendo possível comunicar-se com qualquer pessoa do mundo 

a qualquer momento, a sociedade romantizou a internet como “agente de união 
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entre as pessoas” (MENEZES, 2014, p. 1). Todavia, a sociedade caminhou para o 

lado oposto dessa proposta. Assim, os antigos costumes da sociedade foram 

tornando-se obsoletos e sendo mudados à medida que as pessoas foram 

envolvendo-se com essa nova realidade. Entretanto, por facilitar que as pessoas se 

comuniquem e obtenham informações em tempo real, mesmo com o distanciamento 

social, ela foi rapidamente introduzida na sociedade como parte fundamental do 

homem (CASTELLS, 2003; KALLAS, 2016; MENEZES, 2014). 

Segundo Castells (2003), viver enquanto sociedade, se abstendo ou não do 

uso da internet, implicará em um rompimento social. Isso se dá, pois, a sociedade 

enquanto rede de relacionamento, encontrou no novo espaço social que a internet 

proporcionou, configurações de novos estilos de vida, representações dos papéis 

sociais e “o conceito de intimidade, de espaço público e privado [...]” (KALLAS, 2016, 

p. 55). 

Para Luz (2019, p. 13), com o surgimento das mídias sociais, o homem foi 

capaz de transmitir para outrem, esses novos “modelos e referenciais 

comportamentais e simbólicos”, atravessando assim a barreira da “distância” entre 

as pessoas.  

As mídias sociais se tornaram atrativos para as pessoas por possibilitar ao 

sujeito a criação de uma realidade totalmente diferente. Segundo Kallas (2016) e 

Lemos (2011), as pessoas são capazes de mostrar nas redes sociais somente 

aquilo que desejar, mostrando a sociedade sempre o melhor ou pior de si ou dos 

outros. Essa interação do homem com as mídias é uma via de mão dupla, isso 

porque, ao buscarem um referencial na internet, automaticamente, tornam-se 

referencial para o outro (LUZ, 2019). 

Com isso, está ocorrendo uma troca equivalente no processo de evolução da 

sociedade com a internet, aonde, as relações sociais estão sendo cada vez mais 

raras, enquanto, as relações virtuais estão se tornando mais frequentes. A internet 

está cada vez mais real em nosso meio, como traz Castells (2003, p. 285): 

Se você não se importa com as redes, as redes se importarão com você, de 
todo modo. Pois, enquanto quiser viver em sociedade, neste tempo e neste 
lugar, você terá de estar às voltas com a sociedade de rede. Porque 
vivemos na Galáxia da internet. 
 

É indiscutível e imensurável a importância da internet na sociedade atual. 

Nossas atividades mais simples, estão sendo substituídas pelo uso constante dela. 
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O uso da caneta e papel para anotar alguma informação por exemplo, foi substituído 

pelo celular ou tablet: 

Hoje escrevemos os diários em blogs, expomos nossa intimidade no 
Facebook, exibimos imagens das situações mais banais no Instagram, 
montamos um espetáculo de nós mesmos e buscamos o olhar do outro e 
sua aprovação por meio de curtidas. A intimidade tem se deixado infiltrar 
pelas redes (KALLAS, 2016, p. 59). 
 

Ela é quem dita as regras, seja como se vestir, qual o ritmo que as pessoas 

devem seguir. É a partir dela que nos relacionamos, conhecemos pessoas e até 

criamos nossos filhos. Luz (2019) traz que, as pessoas tendem a seguir perfis nas 

redes sociais que disponibilizam conteúdo que são de interesse público e 

condizentes ao seu cotidiano. 

Segundo Kallas (2016), Castells (2003) e Lemos (2011), a internet está se 

tornando parte do homem, sendo, quase impossível separá-los. Estamos 

conectados a todos os momentos por meio dos celulares ou computadores e há uma 

escassez evidente no processo de desenvolvimento do homem enquanto ser de 

relações interpessoais, pois o uso excessivamente massivo tende a não ser 

favorável ao ser humano e a sua saúde mental (CASTELLS, 2003; KALLAS, 2016). 

Ao acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças e adolescentes 

que estão cada vez mais inseridos nessa rede inteligente e independente que é a 

internet, é possível compreender essa escassez futura na sociabilidade a qual o 

homem está caminhando atualmente (CASTELLS, 2003). Hoje tornou-se comum 

essa troca da forma de comunicação. É mais fácil conversar com alguém pelo 

aparelho celular do que pessoalmente. 

Além disso, existem pessoas que se aproveitam para ter uma vida dupla 

nesse ambiente virtual. Com isso, encontramos na internet duas vertentes 

diferentes. Ao mesmo tempo que ela se configura como importante ferramenta para 

a sociedade atual, facilitando e agilizando processos do cotidiano, está ligada a 

deterioração da imagem do real que o homem busca (CASTELLS, 2003; KALLAS, 

2016; LEMOS, 2011). 

A virtualização do processo de comunicação, dá ao homem “um novo olhar 

sobre as fantasias”, proporcionando um mundo totalmente criativo, aonde o prazer é 

conquistado com facilidade e o real é esquecido (MENEZES, 2014, p. 3). Como é 

proposto por Lemos (2011, p. 65), no “ciberespaço” as amarras da fantasia tendem a 
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ser mais fracas, possibilitando a transformação do desprazer em prazer, emergindo 

da criatividade do ser para a tela do computador ou aparelho celular. 

É plausível considerar que o homem da atualidade se encontra em um 

caminho de degradação das relações sociais tradicionais, da imagem do real e está 

se configurando em um mundo onde tudo pode e a fantasia mais profunda do ser 

pode se tornar real (CASTELLS, 2003). 

Então, partindo desse pressuposto de dualidade podemos nos questionar em: 

qual é a relação do sujeito com a internet? 

A compreensão desse fato é possível partindo do conceito do princípio do 

prazer encontrado na psicanálise sendo explicado por toda ação psíquica busca 

satisfazer os desejos, para isso, é descartado tudo que não oferece o prazer 

desejado. A partir desse conceito podemos associar a relação da internet ao 

princípio do prazer, sendo a mesma uma ferramenta que possibilita o sujeito a 

alcançar o objeto desejo (FREUD, 1920). 

 

O REAL E O VIRTUAL 

Vamos pensar na existência de um pai de família, ele tem um emprego no 

escritório, vive a rotina de trabalhar todo o dia e ir para a casa, ele tem uma vida 

comum a visão de todos, mas ao se colocar frente a tela de um computador ou 

smartphone ele vive uma vida mais radical, na qual ele tem acesso a um mondo 

completamente diferente do seu mundo real, ele teve a possibilidade de viver duas 

vidas, aquela na qual ele vive a rotina de seu dia a dia, e outra que ele mesmo criou 

possibilitando ele de viver suas fantasias. O questionamento aqui a ser feito é. Como 

isso acontece? E por que a necessidade de viver em duas possíveis realidades? 

Para respondemos isso vamos entender o que é realidade usando da 

psicanálise como guia, para a própria psicanalise a realidade é uma construção 

singular de cada indivíduo, usarmos do conceito de realidade psíquica para 

compreendermos os processos do aparelho psíquico de nosso pai de família em sua 

reação com um mundo virtual.  

Inicialmente Freud nos leva entender que a realidade psíquica está ligada ao 

inconsciente se distanciando de outra realidade “Se olharmos para os desejos 

inconscientes, reduzidos a sua expressão mais fundamental e verdadeira, teremos 

de lembrar-nos, sem dúvida, que também a realidade psíquica é uma forma especial 
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de existência que não deve ser confundida com a realidade material” (FREUD, 

1900/1966, apud LEANDRO; COUTO; LARA, 2013, p. 28). 

Mais adiante conseguimos então perceber a existência de duas possíveis 

realidades, a realidade psíquica, que é uma característica do inconsciente e a 

realidade concreta que se trata da realidade vivida. Freud em totem e tabu deixa 

claro a importância de manter contraposta a realidade psíquica da realidade 

concreta “O que jaz por trás do sentimento de culpa dos neuróticos são sempre 

realidades psíquicas, nunca realidades concretas. O que caracteriza os neuróticos é 

preferirem a realidade psíquica à concreta, reagindo tão seriamente a pensamentos 

como as pessoas normais às realidades” (FREUD, 1913 - 1914, p.112).  

Ele mantém nesse mesmo ensaio a ideia de que a realidade psíquica faz 

parte do inconsciente, e a distinção entre as duas realidades é deixada a partir da 

sua relação dialética. Então compreendemos que a realidade psíquica se iguala a 

uma realidade interna que é mediada por uma realidade externa ou concreta, que 

vai garantir a melhor relação entre os processos presentes no mundo interno 

(inconsciente) e o mundo externo. 

Freud ao elaborar mais sobre a realidade psíquica ele a institui “como núcleo 

irredutível do psiquismo, registro dos desejos inconscientes dos quais a fantasia é a 

expressão máxima e mais verdadeira” (ROUDINESCO; PLON, 1998, apud 

LEANDRO; COUTO; LARA, 2013, p.24). A fantasia se diz respeito a imaginação de 

cada sujeito, bem pela forma que ele vê o mundo e sua história, e a partir dela que 

pode que ela dá sentido à sua realidade cria significado, a fantasia e então a 

manifestação do desejo que não pode ser vivido por causa da moral e a ética, ela 

trabalha como uma janela para a satisfação de seu desejo e ela faz essa ponte de 

forma menos agressiva possível.  

Agora com a entrada da fantasia em nosso enredo vamos em direção aquele 

indivíduo e sua vida virtual, no qual começamos a falar no início desse tópico. A 

partir dessa vida virtual esse mesmo indivíduo tem a possibilidade de realizar parte 

dos seus desejos, que muitas vezes não pode realizar esse desejo na vida real, 

então isso abre porta a possibilidade para que sua a fantasia ganhe forma através 

do virtual, que fornece então os recursos para a satisfação do desejo, novamente os 

seus processos psíquicos se movimentam na busca do prazer.  

As pessoas em momentos de angústia ou mesmo de fuga do desprazer se 

valeriam da realidade virtual como uma forma de enfrentamento ou de 
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procrastinação das dificuldades da vida – fato semelhante, por exemplo, à conduta 

adotada por um usuário de álcool ou drogas. Assim sendo, nesse posicionamento, a 

dependência de Internet seria entendida apenas como um sintoma de outras 

dinâmicas desadaptavas. 

Vamos mais além de entender como o virtual fornece recurso a fantasia, para 

compreendermos de uma melhor maneira buscaremos de explicar, o por que a 

busca da realização do desejo por meio da internet. Ao se deparar com o mundo 

real o sujeito se encontra com a frustração daquilo deveria ser prazeroso, a moral, a 

cultura e o meio social, sempre criaram barreiras para que o objeto de desejo seja 

alcançado trazendo o indivíduo ao encontro com o desprazer. E como já vimos é 

exatamente o que nossos processos buscam evitar.  

Segundo Freud (1920, p.122) em seu ensaio “além do princípio do prazer” 

Na teoria psicanalítica, não hesitamos em supor que o curso dos processos 
psíquicos é regulado automaticamente pelo princípio do prazer; isto é, 
acreditamos que ele é sempre incitado por uma tensão desprazerosa e 
toma uma direção tal que o seu resultado final coincide com um 
abaixamento dessa tensão, ou seja, com uma evitação do desprazer ou 
geração do prazer.  
 

Tendo em vista que o prazer nem é sempre alcançado por completo, seja por 

qualquer motivo, se manifesta então o princípio da realidade, que censura o sujeito 

de desobedecer a aspectos ético e morais para o alcance do prazer. Embora o 

princípio do prazer seja um método primário de funcionamento do aparelho psíquico, 

ignorando quais quer possíveis frustrações em busca da conquista do prazer 

idealizado, ou seja, uma busca instintiva que por muitas vezes passa a ser ineficaz 

ou até mesmo perigoso, o princípio da realidade se manifesta como um regulador 

que faz ponte entre a busca do prazer e as suas frustrações. 

Por influência dos instintos de auto conservação do Eu é substituído pelo 
princípio da realidade, que, sem abandonar a intenção de obter afinal o 
prazer, exige e consegue o adiamento da satisfação, a renúncia a várias 
possibilidades desta e a temporária aceitação do desprazer, num longo 
rodeio para chegar ao prazer (FREUD, 1920 p.124).  

 

O conceito de princípio da realidade muito se assemelha com o de fantasia 

que também por sua vez também media os desejos e a realidade externa que 

também está ligada a um modo de defesa à frustração do desejo, ou melhor a 

defesa de viver o desprazer do aparelho psíquico ao deparar com as exigências da 

realidade externa ao inconsciente. Como afirma Freud “a rudeza da realidade 
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externa só é possível de ser suportada com o recurso da fantasia” (Freud 1930 

[1929]/1996, apud LEANDRO; COUTO; LARA, 2013, p.34). 

Ao mesmo tempo que a fantasia oferece recurso para que o gozo ideal seja 

alcançado ela também permite que a realidade que bate de frente como mundo 

interno indivíduo seja menos dolorosa ao sujeito que a vivencia. Então quando a 

realidade externa atravessa o sujeito, através da fantasia o mesmo tem a 

possibilidade de colher para si aquilo que é prazeroso e expulsa aquilo que o traz ao 

encontro do desprazer.  

 

REDES SOCIAIS 

Embora a internet seja uma ampla rede de comunicação como traz Castells 

(2003), o que move essa comunicação entre as pessoas são as redes sociais. 

A Sixdegrees foi primeira rede social e apareceu em 1997, que originalmente 

implementou o conceito perfis sociais da internet da atualidade (JUNIOR, 2019). 

Surgiu então uma forma de interação com pessoas de outros lugares, sendo 

possível compartilhar qualquer tipo de informação. Nessa época encontrava-se em 

ascensão os telefones portáteis e também os computadores. 

Aos poucos as pessoas foram se adaptando ao estilo de uma sociedade 

conectada, criando seus perfis nas redes sociais para poderem se conectar aos 

amigos, empresa ou na busca de conhecer pessoas diferentes (JUNIOR, 2019; LUZ, 

2019). As redes sociais foram ganhando mais influência na sociedade brasileira 

após o surgimento do MSN e do Orkut nos anos 2000. Em conjunto com o avanço 

tecnológico, as redes sociais começaram a incrementar novas formas de 

comunicação, sendo elas as chamadas de vídeo e no compartilhamento de fotos e 

vídeos (JUNIOR, 2019). 

As redes sociais criaram um novo mundo aonde a realidade se torna possível 

com base na criatividade do seu usuário (CASTELLS, 2003, LEMOS, 2011). O 

homem é por natureza um ser criativo, quando disponibilizado ao seu poder 

ferramentas capazes de trazer toda a sua criatividade para o plano real, ele a 

utilizará sem escrúpulo, pois, a criatividade do ser vai em busca da realização das 

fantasias (LEMOS, 2011). 

Contudo, toda mudança provocada pelas redes sociais começaram afetar a 

forma que o homem enxergava a comunicação fora da internet (CASTELLS, 2003; 



13 
 

LEMOS, 2011). Por sua busca incessante pelo prazer, o homem conseguiu nas 

redes sociais a satisfação dele mais fácil que na vida fora das telas (LEMOS, 2011). 

Assim, as redes sociais começaram a se tornar uma ferramenta para satisfazer os 

desejos e fantasias do homem (LEMOS, 2011; MENEZES, 2014). 

Hoje, as redes sociais são utilizadas para vender estilos de vida, moda, 

padrões sociais e culturas e ideias para quem as utilizam. Mesmo que pareça ter 

perdido o motivo pela qual foi criada, a rede social continua sendo o meio de 

comunicação mais eficiente da atualidade (LUZ, 2019). 

Não é difícil encontrar perfis no Instagram ou Facebook de pessoas que 

expõe suas vidas para os outros, vendendo a sua imagem em busca da realização 

de seus desejos (KALLAS, 2016, MENEZES, 2014). Essa atitude que as pessoas 

têm nas redes sociais se caracteriza pela oportunidade que essa ferramenta dispôs 

para as pessoas de criarem uma vida perfeita na internet (MENEZES, 2014). 

O mundo virtual incitou nas pessoas a criação de uma imagem perfeita nas 

redes sociais. Você tem que expor seus bens, seu casamento perfeito, seus filhos 

educados, seu carro do ano, suas viagens ou lugares que visita durante dia, está 

sempre sorrindo ou alegre (LUZ, 2019; LEMOS, 2011) para que as pessoas venham 

a te seguir. Essa imagem de perfeição é a busca da realização do prazer para 

aqueles que enxergam nas curtidas das fotos, comentários ou compartilhamento o 

desejo de ser conhecida pelos outros (LUZ, 2019) mesmo que esses, não sejam 

seus amigos. 

Com isso, essa busca pela satisfação e aceitação pelo gera um grande 

desprazer naqueles que não consegue suprir esse desejo, levando-o a utilizar as 

redes sociais para agredir aqueles que tiveram êxito na realização de seus desejos 

(SOUZA; CUNHA, 2019). 

Uma das outras coisas que o mundo virtual pode proporcionar através das 

redes sociais foram as possibilidades de relacionamento a distância ou também 

conhecido como “webnamoro” essa nova forma de relacionamento se baseia na 

vivencia de uma relação amorosa cultivada através da internet, em que alguns casos 

esse casal nem teve a oportunidade de se ver pessoalmente (LUZ, 2019; 

MENEZES, 2014). O que leva alguém a viver esse tipo de relação diferente de um 

senso comum, nem sempre é a dificuldade de se criar um vínculo com alguém cara 

a cara. 
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Nesse novo modelo de relacionamento os casais se unem para além de 

interesses em comum, com a possibilidade de um “sexo” seguro sem que se olhe 

diretamente para o outro, abre portas para a fantasia possibilitando a vivência de 

desejos antes reprimidos sem a presença de alguma culpa ou punição moral. 

Thomazini e Goulart (2018, p. 51) fomentam esse rompimento das relações sociais 

no mundo fora da realidade virtual quando trazem que a “tecnologia, que aproxima 

as pessoas de pontos distintos do mundo com mais rapidez, também aparta as 

relações interpessoais com a mesma velocidade”. 

Esse rompimento causado pelas redes sociais é característico pelo seu uso 

excessivo e sem discriminação (SOUZA; CUNHA, 2019), já que nesse mundo virtual 

a fantasia e o prazer são conquistados com mais facilidade, as pessoas não 

enxergam a necessidade de continuar com as relações interpessoais. 

É possível enxergar uma movimentação maior do princípio do prazer, como 

nesse ambiente não existe leis que impeça a manifestação dos desejos mais 

primitivos do homem, as redes sociais se tornaram um campo de batalha de desejos 

e inconscientes que estão em busca da satisfação mais fácil e não aceita o 

desprazer de forma alguma (FREUD, 1920; LEMOS, 2011; MENEZES, 2014). 

Contudo, as redes sociais trouxeram pontos positivos sobre a realização do 

relacionamento virtual. O mundo virtual proporcionou a pessoas que tem problemas 

em se socializar, encontraram nesse ambiente uma nova construção de desejo e 

uma nova busca pela realização de seus desejos em busca do prazer (MENEZES, 

2014).  

 

INFLUÊNCIAS  

A influências no âmbito social podem ocorrer de maneiras simples ou por 

motivação de um conjunto de fatores em que a pessoa é exposta, como é o caso de 

suas experiências pessoais com o outro em sociedade (LUZ, 2019). É possível 

compreender que o ser humano desde o princípio de sua existência, vem sendo 

influenciado por características compatíveis com os seus gostos e exigências, 

contudo, quando exposto a uma massiva gama de informação, suas ações e 

desejos podem ser facilmente influenciados (CASTELLS, 2003; LUZ, 2019). 

No relacionamento com as pessoas não é diferente. O homem será 

atravessado por tudo aquilo que estiver em contato e em sua busca para a 
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realização do prazer, será, inconscientemente, influenciado por aquilo que lhe 

trouxer maior satisfação (LEMOS, 2011; MENEZES, 2014). 

Nos dias atuais a internet tem tido um peso grande na vida das pessoas, tem 

influenciado de forma positiva e também negativa. Há muito tempo deixou de ser um 

hobby onde as pessoas usavam para comunicação ou fazer amizades. A internet 

hoje está para, além disso.  

Segundo OTERO & FUKS (2012, p. 199): 

Nos mundos virtuais as projeções do eu estão engajadas em um contexto 
pós-moderno, onde a autoria dos domínios é dos próprios sujeitos: cada 
grupo pertencente a um mundo virtual estabelece horizontalmente o modo 
de sociabilidade dentre os demais. Milhares de pessoas, centenas de vezes 
ao mesmo tempo, estão logadas de diferentes locais do mundo em um 
mundo virtual. Interagem nesse mundo sem limitações fronteiriças, estas 
sim, próprias apenas do mundo físico; conversam num idioma universal, o 
inglês; levam vidas paralelas onde os Eus não são somente 
descentralizados, mas multiplicados sem limites. 

 
O mundo virtual se tornou um ambiente prazeroso para o indivíduo e neste 

ambiente ele não precisa ter compromisso com a sua imagem que na maioria das 

vezes não é verdadeira e usa deste anonimato para criar uma vida que se deseja 

ter. (OTERO & FUKS, 2012, p.196). 

O caminho do indivíduo na internet é baseado em se realizar através de outra 

pessoa, o que ela acha, pensa, acredita e acaba causando uma dependência afetiva 

pautada em ser aceito por esse outro e tudo é visto positivamente se o outro 

aprovar, aceitar. Acaba se perdendo de alguma maneira a sua singularidade, o amor 

próprio, onde passa a se enxergar somente no outro como se ele fosse um espelho.  

Segundo LACAN (1949, apud FARIA, 2016, p.41):  

A apreensão de si depende, portanto, do Outro enquanto o lugar do qual o 
sujeito recolhe os significantes que resultam no eu e na “função de 
desconhecimento que o caracteriza”. O eu é, na definição de Lacan, fruto da 
alienação ao campo do Outro, ao significante que dará suporte a imagem. 
Mas uma alienação necessária e estruturante, que transforma a 
fragmentação corporal em unidade ilusória de si, reconhecida com jubilo na 
imagem projetada no espelho. 

 
O indivíduo por trás da tela tem o intuito de parecer sempre bem, os perfis 

das redes são sempre de pessoas que fazem questão de mostrar o que tem. 

Quando vão a um restaurante ou uma festa, postam em suas redes sociais aquele 

momento para todos que o seguem. Isso se tornou uma forma de atrair atenção do 

outro em busca de realização do desejo. Segundo BESSERA, (2012, p.): “O impulso 

que precede esse desejo tem um caráter agressivo por ser seu único destino a 
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satisfação e quando não pode ser satisfeito gera no sujeito a sensação de 

frustração”. E esse desejo do indivíduo esta interligado em outro. O que ele pensa 

de si mesmo não importa e sim a opinião desta outra pessoa. Isso causa no 

individuo um desejo de ação, de fazer algo para ser notado por aquele outro. Isso 

causa no individuo um desejo de ação, de fazer algo para ser notado por aquele 

outro.  

Causa também uma dependência afetiva, este outro acaba por se tornar 

essencial na vida do indivíduo, este é o momento que o mundo virtual invade o 

mundo real e o imaginário traz o desejo de estar fisicamente com este outro. E neste 

momento que gera um descontentamento no individuo, isso porque ele percebe que 

não é possível ter aquele outro e que ele não existe realmente. É necessário e 

importante fazer uma separação desse mundo virtual do real e entender que o 

mundo da internet é fictício e inventado. 

Existem no ambiente virtual aqueles considerados influenciadores digitais, 

onde suas posições nas redes sociais exercem no público um grande impacto, 

fazendo que as pessoas que consome seu conteúdo sejam atraídas para esse tipo 

de vida inconscientemente (LUZ, 2019). As pessoas estão passam uma imagem 

deliberada de satisfação imensa dos seus desejos em decorrência de uma vida 

luxuosa.  

Essa relação entre influenciador e público ocasiona a verticalização de 

realidades, distanciando assim pessoas (LEMOS, 2011; LUZ, 2019; MENEZES, 

2014). Esse fenômeno é auxiliado pelo princípio do prazer indiscriminado nas redes 

sociais, sendo possível enxergar no público que consome certos tipos de conteúdo a 

atuação do Id como regente de suas ações. 

Por não conseguir distinguir o real do virtual, o cérebro do homem tende a 

agir de maneira a satisfazer seus desejos, e nas redes sociais aonde a fantasia e o 

princípio do prazer estão evidenciados a pessoa por trás das telas não age em 

decorrência desse instinto (MENEZES, 2014). 

A satisfação nas relações virtuais e o consumo do conteúdo provido dessa 

relação, tendem a pender para lado daqueles que conseguem seguir a internet 

propõe para eles sem medir esforços. Ao entrar em um relacionamento influenciado 

por padrões propostos pelas redes sociais, o inconsciente do indivíduo vai criar um 

novo parâmetro de satisfação e desejo nas relações (SCOTT, 2012). 
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Esse indivíduo buscará satisfazer seus desejos em decorrência das 

influências propostas pela internet e os influenciadores, se tornando um ser virtual 

movido por seus instintos e não pelo real motivo pela qual se encontra nesse mundo 

virtual, a comunicação e relação com o outro (FREUD, 1920; LUZ, 2019; SCOTT, 

2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A internet surgiu e seu objetivo inicial era o de quebrar as barreiras locais, 

possibilitando um grande avanço na comunicação, abrindo as portas para o mundo. 

Nunca houve um tempo em que a informação pudesse percorrer tão rápido e todos 

pudessem ter acesso a ela, em contrapartida embora a ideia inicial da internet fosse 

quebrar as barreiras para que existiam, ela também possibilitou o surgimento do uso 

dela para muito além da comunicação apenas. Aquela que deveria ser a ferramenta 

de aproximação entres as pessoas, se tornou ferramenta para o distanciamento do 

homem das suas relações tradicionais. 

O mundo fora da internet foi se tornando obsoleto e cada vez mais possibilitou 

que a essa relação fosse se transformando para muito mais além, ela abriu porta 

para refúgio para busca de satisfação de desejos inconsciente através do mundo 

virtual, indo de encontro com a possibilidade de uma outra realidade, fazendo 

encontro com a fantasia, a possibilidade poder viver um mundo em busca do 

encontro com aquilo que e prazeroso e fuga do que causa desprazer. 

De acordo com que o tempo foi passando a ferramenta que seria um avanço 

para comunicação se tornou muito mais que isso, passou a fazer parte do aspecto 

social, se tornando peça fundamental para o convívio social, muito além disso ela se 

tornou régua para a forma que vivemos, é ela quem dita como devemos nos vestir, 

falar, nos portar; ela quem também diz o que devemos comer; e nela que 

aprendemos até mesmo como conviver em sociedade. 

Pudemos explicar a relação do indivíduo com a internet através dos conceitos 

de realidade psíquica e concreta, e como a fantasia faz a ponte entre as duas, além 

disso entendemos como o desejo entrelaça a relação do indivíduo, em sua 

necessidade de se movimentar em busca do prazer, e a função da internet em ser 

uma ferramenta para o encontro com o gozo ideal. 

Ao buscamos entender e falar sobre as redes sociais fizemos um apanhado 

de como ela se desenvolveu e evoluiu a partir do momento em que também nossos 
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avanços tecnológicos também evoluíam, assim proporcionando cada vez mais 

novas formas de interação através das redes socais entre elas o surgimento do 

“Webnamoro” um novo modelo que possibilitou que os casais pudessem ter 

envolvimento emocional e sexual de forma impessoal, ou seja de forma mediata sem 

uma real ligação profunda, buscando apenas a satisfação de desejos e fantasias. 

       Em um apanhado geral podemos destacar que sim a internet é de suma 

importância para nossa sociedade ela direciona nossas ações, é até capas de 

movimentar o comercio, eleger líderes políticos. Contudo essa relação que nossa 

sociedade criou com o uso demasiado da internet nos deixou a mercê das 

possibilidades proporcionadas por ela. 
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