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O BURACO DA FECHADURA DAS REDES SOCIAIS 

VIDA REAL VERSUS VIDA VIRTUAL 

Fernanda Soares de Miranda Santos 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda o tema “Vida Real versus Vida Virtual”, tendo por finalidade 

explorar as novas formas de interação da sociedade, suas consequências e limites. O objetivo 

principal deste estudo, que tem como base a revisão literária, é identificar analogias 

comportamentais do real e do virtual nas redes sociais, tomando na maior parte das vezes o 

popular facebook como exemplo.  Os objetivos específicos pautam-se no aprofundamento das 

influências psíquicas, da moral e da cultura em geral agindo sobre as ações em rede. Busca-se 

a identificação das instâncias que regem as manifestações interativas e comunicacionais do 

indivíduo, a fim de compreender o papel do ego e do alterego neste contexto.  

As redes sociais se apresentam como um novo mundo que nos permite tornar público coisas 

que não ousaríamos dizer face a face. Estudar as formas de expressão através de imagens e 

frases feitas, bem como comentários e páginas relacionadas ao usuário pode delimitar novos 

perfis de conduta na sociedade. Empresas, por exemplo, já buscam os perfis de candidatos, 

procurando entender a postura e valores pessoais de quem pretendem contratar.  

A tecnologia nos mostrou um novo caminho. Neste caminho precisamos de um saber 

diversificado, entramos em contato com nós mesmos e com o outro. Precisamos entender o 

isolamento que aproxima e os limites de algo que parece sem fronteira. Transformamo-nos 

em vozes, imagens e palavras. Já fomos transformados em números e agora somos perfis, que 

às vezes são múltiplos. Somos seres sociais e tentamos nos inserir, abrindo-nos para uma 

sociedade virtual. Essa realidade traz consigo maneiras distintas de comunicação, que podem 

vir a ajudar ou podem criar estruturas de maior distanciamento da realidade. Pode-se dizer que 

neste novo mundo a realidade passaria a ser aquela que outrora era chamada de virtual. Os 

extremos se confundem e essa confusão abre brechas para novos públicos sedentos de 

participação e atenção. 

Essa tênue linha entre o real e o virtual que vem mudando as relações sociais já foi percebida 

por vários autores que trazem em suas narrativas visões diversificadas sobre o assunto. Para 

alcançar os objetivos deste artigo, utilizaremos as visões de alguns desses autores para 
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discorrer sobre subjetividade, relação homem-máquina, comunicação, cognição, cultura, o 

inconsciente, o ego, o alterego, as relações sociais, redes sociais, dentre outros que constituem 

ligações importantes para o tema abordado. 

A atualidade se apresenta em constante mutação e, com a presença de tantos meios e redes, 

personalidades tentam se delinear. O impensável agora já se faz possível e o espaço virtual 

está propício para que se possa ser o que se quer ser. Mas este “ser” implica também 

mudanças no  modo de se relacionar. A comunicação face a face, temida por muitos,  pode ser 

colocada de lado desde que haja a conexão. Vamos adentrar nos aspectos desta conexão que 

algumas vezes precisa de mais tempo e menos distração; precisa do receptor preocupado com 

o emissor, de limites e liberdades.  

Gil Giardelli (2012, p. 16) traz uma reflexão sobre a era em que vivemos, ressaltando que “as 

pessoas se deslocam pelo tecido social como se estivessem no piloto automático, como 

viajantes robotizados programados para não questionar, não falar, não ouvir. Apenas 

sintonizar e conectar-se. O mundo avança silenciosamente nessa bolha.” Nesse sentido, é 

preciso avaliar as nuances da sociedade e seus paradigmas. O mundo globalizado, tecnológico 

e especificamente das redes sociais traz também a fragmentação da informação e precisa de 

filtros para que, no futuro, a comunicação mediada por máquinas não seja única ou 

dominante. 

Diante do exposto, propõe-se confrontar novos modos de perceber e viver a vida, trazendo o 

cotidiano como fonte de informação, além de confrontar a presença do real e do virtual em 

âmbito individual e coletivo. Para o desenvolvimento deste projeto determinou-se a revisão 

literária ou bibliográfica e observação das redes sociais, mais especificamente do facebook.  

 

1- CULTURA E REDES SOCIAIS: OS NOVOS MODOS DE EXPRESSÃO E 

INTERAÇÃO 

O ser humano busca sempre novas formas de se expressar. As redes sociais tornaram-se 

caminho para uma comunicação que delineia a diversidade de interações e interatividades nas 

relações sociais, revelando também novos comportamentos e uma nova cultura.  

Motta e Caldas definem a cultura como um 
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conceito antropológico e sociológico que comporta múltiplas 

definições. Para alguns, a cultura é a forma pela qual uma 

comunidade satisfaz as suas necessidades materiais e 

psicossociais. Implícita nessa ideia está a noção de ambiente 

como fonte de sobrevivência e crescimento. Para outros, cultura 

é a adaptação em si, é a forma pela qual uma comunidade define 

seu perfil em função da necessidade de adaptação ao meio 

ambiente. (MOTTA e CALDAS, 1997, p.16) 

Segundo Giardelli (p. 17, 2012), o computador, ou a interação mediada pelo computador, 

altera nossa cultura e nos obriga a repensar valores e costumes. Problemas que antes não 

existiam passam a fazer parte da trajetória da sociedade humana em rede e apresentam pontos 

importantes do que a vida conectada “faz por nós” e do que “ela faz conosco”.  

 

Figura 1 – Fanpage Problemas do Mundo Real - https://www.facebook.com/ProblemasDoMundoReal 

 

Entende-se como interação o processo de comunicação que culmina na troca efetiva, 

colaborativa e agregadora de conteúdos e vivências. Segundo Alex Primo (2007, p. 13), as 

relações socioculturais emergentes com as tecnologias de comunicação e informação 

precisam ser confrontadas dentro do contexto de cognição e cibercultura. A partir de uma 

abordagem sistêmico relacional, o conceito de interação trazido por Primo, que será utilizado 

neste artigo, deve ser entendido como “ação entre” os participantes do encontro. Ou seja, não 

se pode entender interação como o mero envio e recepção de informações, mas deve-se levar 

em conta todo o processo cognitivo de entendimento da mensagem. Vale ressaltar uma 

passagem explicativa sobre o que não é interação para assimilar o que de fato é.  

https://www.facebook.com/ProblemasDoMundoReal
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Interagir não é algo que alguém faz sozinho, em um vácuo. 

Comunicar não é sinônimo de transmitir. Aprender não é 

receber. Em sentido contrário quer-se insistir que interação é um 

processo no qual o sujeito se engaja (PRIMO, 2007, p. 71).  

Ou seja, deve ocorrer uma troca significativa, que faça sentido para ambas as partes, que 

busque o envolvimento. A interação mediada por computador precisa ir além da máquina e 

ampliar as formas de se relacionar.  

A relação em rede abre caminho para novas formas de interagir e novas possibilidades de 

relacionamento. Ao mesmo tempo em que nos aproximamos virtualmente, nos afastamos no 

cotidiano real. Vivemos a fase da proximidade distante e da distância que aproxima.  

Nesse mundo em rede, podemos estar solitários, mas jamais 

estaremos sozinhos. [...] Na dualidade digital, pessoas criam 

identidades imaginárias, usam avatares e passam horas, dias, 

anos em uma existência paralela, com amigos virtuais em uma 

encenação séria da vida. O poder do computador, com seu dom 

de simulação e visualização, muda nosso jeito de pensar e altera 

toda a nossa cultura. Precisamos repensar conceitos, revisitar 

costumes, resolver problemas que nunca sonhamos que um dia 

teríamos, causados por essa interface dúbia entre o real e o 

virtual. (GIARDELLI, 2012, P.17) 

 

Giardeli traz à tona o confronto entre o mundo virtual e o real, sobre os quais cabem algumas 

analogias. A vida social real é transferida para a vida social em rede, que adquire algumas 

regras equiparadas e até mesmo organizações específicas. Ali estão as redes empresariais 

acompanhadas do perfil profissional que deve conter determinados conceitos e seguir a 

dinâmica proposta. Existem os grupos dos quais se faz parte e também aquelas redes que 

apenas agregam meras presenças, sem qualquer participação que defina um interagente, isto é, 

pessoas que fomentem alguma troca ou interação.  Sob um olhar mais simplista, pode-se citar 

atitudes e costumes como, por exemplo, o fato de observar a vida alheia. Nos tornamos 

namoradeiras à beira de janelas na internet. Observar a vida dos outros e até mesmo comentar 

sobre os episódios do cotidiano alheio é uma ação que ganha permissão. E no mundo das 

redes sociais muita coisa está permitida. Os caminhos se abrem para novas formas de 

expressar e dão voz a quem outrora não se revelava ou manifestava. “A sociedade conectada 

confunde os limites da vida”, ressalta Giardelli (2012), que também evidencia o poder da 

comunicação intermediada pelas máquinas.  
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Quando se fala de informação, expressão e comunicação, Dominique Wolton (2003, p.103) 

traz à tona o indivíduo frente às novas mídias e discorre sobre as solidões interativas, termo 

que se enquadra no contexto de uma sociedade permeada pela liberação de regras e 

obrigações, num lugar onde o prato está posto na mesa e todos podem entrar em contato, 

provando o sabor sem de fato matar a fome. Em algum momento se perde a interação da vida 

real para uma mera interatividade, na qual não se tem uma troca essencial e as informações 

apenas se encontram brevemente, dando lugar para outras conexões que também passam sem 

mais delongas. “Na realidade, sempre chega o momento em que é preciso desligar as 

máquinas e falar com alguém” (WOLTON, 2003, p.103).  

A todo momento surgem novas tecnologias, novas redes sociais e as informações vêm 

atropelando a velocidade possível para absorção e degustação de conteúdos. O excesso de 

conexões e de informações dá margem para o cansaço mental, que contribui para que muitas 

informações importantes se percam no processo. E nesse meio, nesse tempo diferenciado, 

encontram-se  os avatares da sociedade em rede, que são os representantes virtuais das 

personalidades que estão por trás das imagens e mensagens apresentadas nos perfis. Sob a luz 

desse contexto, as máquinas e as ferramentas tornam-se extensão do corpo.  

 

2 - O DILEMA DO SER OU NÃO SER NAS REDES SOCIAIS 

Nas redes sociais as personalidades se distinguem; fatos em fotos se misturam a uma 

quantidade imensa de informações sobre aquilo que se faz, o que se fez ou ainda será feito. Há 

quem diga ser possível se relacionar com todas as conexões feitas na internet, mas avaliando 

mais de perto, percebe-se que isso também é como no mundo real: temos uma rede de amigos, 

conhecidos, referências e admiráveis que têm acesso ao nosso cotidiano, incluindo 

pensamentos e localizações. Mas deve-se avaliar até que ponto a exposição é benéfica e/ou 

real, ainda mais no mundo virtual.  

O mundo on-line parece um grande palco de teatro de espelhos, 

no qual o tímido se torna extrovertido, o calmo se torna visceral, 

o rude se torna romântico. A inconveniência da verdade é criar 

um alterego digital acima da lei, viver uma vida paralela 

completamente diferente da real, que permite namorar em Paris, 

tomar café com amigos virtuais em Roma, pular de paraquedas 

do Everest ou visitar uma praia de hedonismo no Caribe. 

(GIARDELLI, 2012, p.17) 
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Um alterego digital seria a extensão do Eu na rede. Primeiramente deve-se ressaltar que por 

trás de cada perfil está a personalidade de um ser humano, dotado de uma construção psíquica 

e moral que lhe direciona na vida como um todo. Portanto, o ser ou não ser nas redes sociais 

implica também o modo como a pessoa enxerga sua presença nesse meio. Muitas vezes 

revelam-se gostos, valores esquecidos e renovados. No facebook, por exemplo, em cada post, 

em cada curtida, comentário ou compartilhamento está um pouco da essência de cada um. Em 

alguns momentos surge apenas um breve curtir para dizer que concorda. Em outras ocasiões 

existem as manifestações do que se pensa e sente, trazendo à tona a carga emocional e moral 

vigente. Ali está um mundo onde tudo parece se encaixar, onde as fotos são as mais bonitas e 

as histórias da linha do tempo contam a parte interessante de si mesmo. Como disse Giardelli, 

“todo mundo deseja uma vida perfeita, mesmo que seja virtual”.  

Aprofundando um pouco mais sobre o tema, chegamos à teoria estrutural da mente, 

desenvolvida por Freud. Pode-se dizer que nas redes sociais também projetamos nosso 

inconsciente, além do consciente, isto é, exibimos em comunicações diretas ou indiretas 

nossos pensamentos, sonhos e verdades construídas. A teoria estrutural da mente aborda o id, 

o ego e o superego, instâncias que funcionam em diferentes níveis de consciência.  

Segundo Freud, “o id é considerado a reserva do inconsciente dos desejos e impulsos de 

origem genética, voltados para a preservação e propagação da vida” (LIMA, 2009, p. 281). 

Regido pelo princípio do prazer, o id não tem limites, podendo ser associado à parte que nos 

induz a produzir mensagens e nos faz sair comentando ou compartilhando sem pensar em 

qualquer julgamento alheio. Já o ego, segundo Freud, “é regido pelo princípio da realidade, 

que é o fator que se incumbe do ajustamento ao ambiente e da solução dos conflitos entre o 

organismo e a realidade” (LIMA, 2009, p. 281). O ego faz a mediação entre o id e o mundo 

exterior, o que nas redes sociais se exemplificaria no discernimento e bom senso para realizar 

determinadas postagens, pois se utiliza da lógica e da imposição de limites e conveniência. 

Isso caracteriza também a reprodução de experiências e mensagens que possam 

propositalmente culminar ou repercutir positivamente sobre o autor da mensagem. São posts à 

espera de curtidas, comentários e compartilhamentos. 

Já o superego é definido como “um juiz ou um censor relativamente ao ego. Freud vê na 

consciência moral, na auto-observação, na formação de ideais, funções do superego” (LIMA, 

2009, p. 281). Ou seja, as concepções individuais que se embasam na moral advinda da 

família e da sociedade formam um escudo de censuras para os desejos e impulsos que advém 
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do id. Nessa instância, mensagens inapropriadas e exacerbadas são reprimidas. Em caso 

contrário, ocorrem as exposições sujeitas a julgamentos negativos, que posteriormente irão 

interferir no modo como as pessoas enxergam um perfil que expressa a essência da pessoa em 

si.  

Voltando ao alterego digital citado por Giardelli, podemos inferir que, além de transferir essas 

três partes da personalidade para o convívio do mundo virtual (id, o ego e superego), em 

alguns casos também se tem agregado essa quarta parte, caracterizada como um “outro Eu” 

que se faz presente na inconsciência, como uma identidade secreta revelada em simples frases 

soltas ou, de modo mais direto, assumindo novas caras, nomes e perfis. Em uma breve 

pesquisa no buscador Google, é possível encontrar diversas opções para se diferenciar como 

um avatar nas redes sociais. Os serviços on-line para criação desses representantes permite 

que se monte um personagem com a face pretendida a fim de se mostrar na rede. Desse modo, 

torna-se possível até mesmo associar a própria imagem a personagens famosos, se construir 

com melhores traços e desapegar-se da aparência de sempre. Serviços como The Simpsons 

Avatar, FaceYourManga, The Mini-mizer, Clay Yourself, Otaku Avatar Maker, South Park 

Studio, dentre outros, oferecem distintas possibilidades.  

O mundo virtual proporciona o poder para ser quem se quer ser no espaço relacional, sem se 

declarar, ou, até mesmo para mostrar aquilo que não se tem coragem para ressaltar na vida 

social em geral. Para a psicanálise, o alterego é o “eu inconsciente”, melhor descrito como 

alguém bastante íntimo sobre quem se deposita total confiança (wikipedia), uma 

representação da melhor essência, seja essa definida como a mais poderosa, ou a mais 

carinhosa, ou mais sagaz, ou heróica etc. 

Neste momento, entra não somente a carga da cultura em que a pessoa está inserida, mas 

também toda a sua experiência de vida e subjetividade. Tomando as palavras de Suely Rolnik 

para explicar o que é esta subjetividade, nos deparamos com aquilo que ainda nos passa 

despercebido e que, de algum modo, tenta se expressar nas redes sociais. “Por ora, o que 

vislumbramos da subjetividade é o perfil de um modo de ser – de pensar, de agir, de sonhar, 

de amar etc – que recorta o espaço, formando um interior e um exterior” (Rolnik, 2005, p.25). 

Segundo a autora, temos um olhar desatento que enxerga uma superfície compacta, que nos 

dá a impressão de que o perfil é imutável. Eis que surge a necessidade da multiplicidade de 

olhares sobre essa questão que possui diversas fronteiras ainda não ultrapassadas. A separação 

entre o mundo interior e exterior se mescla à separação entre o virtual e o real. O mundo 
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interior parece se expressar muito mais no espaço virtual, sem necessariamente que a própria 

pessoa que expressa se dê conta disso. Há riscos e vantagens nesse contexto.  

Gil Giardelli evidenciou uma questão importante sobre o ser ou não ser nas redes sociais, 

trazendo uma reflexão intitulada “Você é o que você compartilha”. Se existe separação entre o 

real e o virtual, pode-se dizer que inteiramente somos o que compartilhamos? A presença na 

rede também sofre a influência da moral e da cultura na qual a pessoa está inserida. Portanto, 

pode-se dizer que existem manifestações das instâncias psíquicas mais profundas, como o id, 

e também que aflora um novo modo de expressão e interação. Neste novo cenário, criam-se 

caminhos para distorções, para revelações e confirmações de determinadas personalidades. 

Pessoas se fazem passar por outros muito antes das redes sociais chegarem. Outras atmosferas 

que exemplificam isso são os chats, que apresentam um ambiente virtual onde é possível 

utilizar apelidos e criar versões de si mesmo.  

3- O LIMITE ENTRE O REAL E O VIRTUAL 

Através das redes sociais vemos pessoas expressando não somente suas ideias, mas também 

valores, preconceitos e sentimentos, muitas vezes dos mais íntimos. É um caderno à mostra, 

um diário aberto. Conflitos como admitir um relacionamento sério ou não, por exemplo, 

passam para o status do facebook. O que se diz reflete instantaneamente na vida pessoal e 

profissional. As pessoas se conectam e se encontram em um mundo imaginário que oferece a 

chance de interação no amplo sentido da comunicação digital.  

As palavras aparecem cada vez menos. Agora vídeos e imagens com frases feitas já são 

capazes de expressar o humor do dia. O diálogo e a leitura tornaram-se fragmentados e não 

lineares. Nesse ambiente é possível realizar atividades corriqueiras em jogos de passatempo e 

receber os parabéns de mais de 200 amigos, ainda que não se tenha tido qualquer ligação ou 

abraço.  
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Figura 2 – Seu Post - http://www.seupost.net/aniversrio-no-facebook-224688.html 

O contato interpessoal mudou de figura. Alex Primo (2007, p. 65) diz que “o comportamento 

de uma pessoa afeta o comportamento do outro interagente, ao mesmo tempo em que o 

primeiro é afetado pelo outro”. Mas quando se trata de uma mera interação pessoa e máquina, 

a reação dependerá do que foi previamente programado.  

Avaliando também a qualidade da interação, fazemos referência ao tempo utilizado para o ato 

de comunicar. Na rede somos atropelados por uma avalanche de informações que chegam de 

todos os lados devido à imensa quantidade de contatos e também à necessidade de se saber 

muito em pouco tempo. Mas isso não implica saber profundamente, e sim apenas estar ciente. 

Dominique Wolton (2003) usou o termo “solidões interativas” para explicar uma sociedade na 

qual as pessoas, liberadas de obrigações e regras, também confirmam a dificuldade real de 

entrar em contato com o outro. Afinal, “pode-se ser um exímio internauta e ter grandes 

dificuldades em estabelecer um diálogo com o vizinho do cibercafé” (WOLTON, 2003, p. 

103). As dificuldades em se relacionar trazem mais pessoas para a provável segurança do 

mundo virtual, onde se recriam prazeres e conflitos comuns do dia a dia, mas sem o 

enfrentamento necessário do olho no olho, da comunicação face a face. Ali sempre há uma 

saída, um clique para a desconexão. Contraditoriamente, a vida está exposta nas redes sociais, 

à vista para análises, julgamentos e intervenções.  

http://www.seupost.net/aniversrio-no-facebook-224688.html
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Figura 3 – Projeto Sintonize - http://projetosintonize.wordpress.com/2011/05/26/conectado-ou-desconectado/ 

Com a internet, não há mais o que se chama, de maneira inábil, 

de “vida privada”, mas que exprime, contudo, uma vontade de 

poder conservar uma distância entre si e os outros, de fechar as 

portas. [...] Subsiste um espaço onde cada um fabrica a sua 

liberdade. (WOLTON, 2003, p.105) 

A liberdade gerada pelas possibilidades da interação on-line deve ser confrontada quando se 

torna também carcereira da vida real. O quarto passa a ser a cela, o computador a porta e as 

redes sociais o buraco da fechadura por onde se pode espiar e saber o melhor momento para 

se manifestar de acordo com o que as pessoas esperam. Ou , ao contrário, reagir de modo 

inesperado. As pessoas ficam presas em atitudes muitas vezes narcisistas, declaram a falta de 

atenção e também esperam serem ouvidas e pronunciadas.  Uma infinidade de sentimentos  

aflora e morre nas redes sociais, sem qualquer banho de sol.  

No livro intitulado Abaixo das Nuvens (CARVALHO, Lucas M., 2012) a vida apresenta-se 

retratada através da era virtual. A história se passa em 2064, um futuro não muito distante, e 

conta a saga de uma humanidade que não interage entre si, a não ser pelo plano virtual. O 

isolamento das pessoas, ou as “solidões interativas” de Wolton (2003), aparece com força 

total. Na trama, os usuários do plano virtual podem assumir diversas formas ou avatares e 

viver a vida por ali, ou seja, estudar, consumir, trabalhar e se relacionar através de imagens, 

tudo mediado por um complexo simulador eletrônico. Ali o espaço é livre para fazer o que 

quer, sem referências reais sobre aqueles que estão do outro lado da máquina.  

http://projetosintonize.wordpress.com/2011/05/26/conectado-ou-desconectado/
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O limite entre o real e o virtual é totalmente ultrapassado e o alterego ganha bastante 

destaque. Na obra de Lucas M. Carvalho (2012), o usuário 097033, narrador principal, mostra 

o seu ponto de vista sobre o sistema que é capaz de banir, como na vida real, as pessoas que 

não se enquadram na sociedade estipulada. Os usuários que excedem a cota de projeção do ser 

ficam endividados, têm seus avatares e dados confiscados.  

Em uma passagem do livro um homem que se dizia uma bela princesa, na verdade era um 

homem deitado em uma cama com um processador virtual, que é descrito da seguinte 

maneira: “um ser repugnante, medíocre e digno de pena. Era um ser humano. O usuário 

274850 era quase uma aberração, obeso mórbido, pegajoso” (CARVALHO, 2012, p.12). Uma 

ficção que poderia expressar o futuro da humanidade que se deixa tomar pela tecnologia e 

esquece a interação face a face, se afasta do mundo real, onde se faz necessário aprender a 

lidar com as próprias angústias e desejos (nosso id) e dosar as culpas sentidas (nosso 

superego).  

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As relações sociais ganham novos formatos e, ao mesmo tempo em que se tem toda a atenção 

voltada para a presença on-line, também se criam distanciamentos. As redes sociais revelam 

valores e comportamentos das pessoas, apresentando reforço negativo ou positivo que 

contribuem para a manutenção ou mudança de atitudes e posicionamentos.  

Por fim, conclui-se que ainda estamos no caminho, mas já encontramos indícios de uma era 

que está se configurando com muitas adaptações: a era virtual. As máquinas nos acompanham 

e nós acompanhamos as máquinas. O mundo on-line permite que sejamos múltiplos, e nessa 

multiplicidade encontram-se inseridas a nossa cultura, nossa moral e costumes. O virtual, ao 

mesmo tempo em que abre caminhos para que as pessoas possam se expressar e ganhar voz 

na sociedade, também cria escudos que legitimam a distância e prejudicam a comunicação 

face a face.   

As opções para se transformar e assumir novas personalidades geram um certo desconforto 

quando se pensa que essa não é a melhor saída para resolver problemas de relacionamento e, 

por outro lado, proporciona alívio àqueles que de fato não conseguem se integrar e interagir 

no mundo real. Portanto, vivemos em um mundo cheio de contradições, no qual as redes 

sociais assumem papel importante na manutenção de laços, na comunicação e interação. 
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As redes sociais, vistas como buracos de fechadura, revelam mais do que muitos poderiam 

prever ou mesmo imaginar. Ali, tanto o inconsciente quanto o consciente se manifestam. 

Nesse contexto, deve-se tomar cuidado para que, na mistura entre virtual e real, não deixemos 

de viver a coletividade, o contato com o próximo, a troca genuína de experiências e, 

principalmente, que possamos evitar a descaracterização de nós mesmos.  
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