
  
 
 
 
 
 
 

CCaassaaiiss  ee  aa  IInntteerrnneett    
Sergio Garbati Gorestin 

Bel está com ciúmes das horas intermináveis que Fred passa em 
frente à tela do computador. Em uma ocasião, ela conseguiu se 
aproximar por trás das costas dele e o percebeu rindo e escrevendo 
sacanagens com muita animação. Obviamente ocorreu uma briga e a 
discussão era que Bel afirmava que aquilo era uma traição e mais 
alguns etcs. Ele, como um bom espécime do seu gênero, disse que 
aquilo era só brincadeira. 

Os Bate-papos virtuais na Internet hoje são uma realidade nos 
casamentos e se tornam um fato cada vez mais presente no dia a dia 
dos relacionamentos. Infelizmente alguns terapeutas se recusam a 
reconhecer uma época e uma realidade que devem ser encarados 
apesar dos gostos pessoais. Afinal, nossa profissão é um abandonar 
de certos gostos pessoais em prol da aproximação com o outro. 

No setting terapêutico a Internet faz sua aparição sempre na forma 
de uma ilha dentro de casa, não só dentro, mas entre o casal. Como 
um belo refúgio paradisíaco, onde só há lugar para um. Por aí a 
Internet entra num clube muito seleto de questões equivalentes ao 
Radio, à Televisão e até mesmo aos livros. Fica claro para mim o 
quanto quero abordar este assunto não sob um prisma conservador, 
mas por uma visão que aceita as transformações e a própria 
velocidade do nosso século, e que pretende também discuti-las na 
intenção de favorecer ou facilitar as relações humanas. 

Mas antes de tudo é preciso entender um pouco da Internet, dos 
chats e do virtual, para depois chegarmos às questões relativas ao 
casal e à intimidade na Internet. 

A Internet tem seu inicio na década de 60, em plena Guerra Fria, com 
a intenção de ser uma rede militar de informações descentralizada. 
(Se por acaso uma cidade fosse destruída por uma bomba atômica da 
União Soviética, a rede se manteria por ser descentralizada). 
Tecnologicamente o que foi desenvolvido foi um protocolo 
(parâmetros) de comunicação entre quaisquer tipos de computador. 
Centros universitários americanos foram desenvolvendo esse 
sistema, que aos poucos foi sendo ampliado para as universidades e 



centros de pesquisa civis. Nos anos 80, a rede se estendia pelo 
mundo, porém sendo restrita ao meio cientifico. A partir do 
barateamento de computadores pessoais e do desenvolvimento de 
uma linguagem que facilitou a comunicação entre o usuário e a rede, 
através de telas amigáveis e não mais comandos extensos, a Internet 
se popularizou. 

O Chat ou bate-papo virtual é uma das possibilidades da Internet. Ele 
acontece via teclado do computador que utiliza diálogos digitados em 
tempo real para o contato com um ou centenas de participantes. 

Essas conversas podem ser feitas através de sites da Internet ou 
através de programas especializados. De qualquer forma sempre se 
apresentam como salas, que em geral possuem um rótulo 
identificador (amizade, sexo, GLS e um sem número de afinidades 
científicas ou de regiões do país ou cidades etc.) É bom lembrar que, 
no mundo, há mais chats ligados à discussão de temas variados do 
que de sexo e paquera. 

Vale mencionar que no Brasil a proporção de usuários de bate-papos 
virtuais em relação aos usuários da Internet em geral é muito mais 
alta do que no Primeiro Mundo. 

Os internautas entram com um apelido (Nickname) e as conversas 
com um ou muitos se revestem do anonimato que é o grande 
diferencial desse modo de relação. Em conseqüência, nos chats, o 
outro ou os nossos interlocutores não têm como averiguar, nossa 
sinceridade ou a veracidade daquilo que dizemos. A atuação está 
intimamente ligada ao quanto você incorporou o personagem criado. 
Daí, que nas salas de bate-papo da Internet conhecer o outro é na 
verdade, conhecer a si mesmo. Relacionando-se com um ser invisível 
e incerto, força-se o auto-conhecimento. Conhecer o outro é apenas 
um meio. 

Por não se saber quem é o outro, este seria o lugar mais apropriado 
para a liberação de fantasias irrealizáveis na vida real, não limitadas 
pela concepção da visão de mundo e de valores do outro. Com isso 
não estou me referindo exclusivamente a fantasias eróticas, mas sim 
a uma série de máscaras que evitamos por repressão no nosso dia-a-
dia. Mas paradoxalmente o que se vê na Internet (ou melhor o que se 
lê) é uma certa repetição de clichês para ser aceito e aprovado. 

Mas o que o nosso casal procura na Internet ao se conectar com um 
chat e conversar ou fazer sexo virtual? Alguns, talvez 
apressadamente, afirmarão que é uma fuga da vida de casal. Mas, se 
isso for verdade, também é verdade que a intimidade contemporânea 
está sofrendo transformações fundamentais no sexo e no afeto e que 



estes, vivenciados na Internet, seriam uma parte desta nova cara das 
relações. 

A procura de intimidade na Internet é a mesma procura que muitos 
casais têm em suas vidas, de encontrar formas de intimidade que 
comportem uma nova postura de igualdade entre os gêneros. A 
intimidade tende a se abrir, quando os dois sexos passam a viver ou 
tentar viver num regime democrático. Mas à medida que começa a 
falhar o controle sexual e emocional sobre homens e mulheres, abre-
se um abismo emocional entre os sexos de difícil transposição. 

Basicamente é essa contradição que muitos casais em terapia vivem. 
Parecem ter a certeza do afeto entre eles, mas, ao mesmo tempo, 
transitam na incerteza da intimidade que podem viver. Papéis antigos 
de gênero se chocam com a competição e a velocidade deste mundo 
atual, que ao mesmo tempo provocam mudanças na intimidade, e 
também favorecem o isolamento. 

Acredito que muitas das idas aos chats, são a expressão da procura 
de um espaço democrático, para a afirmação de certa intimidade, 
facilitado, por incrível que pareça, pelo anonimato. Obviamente 
encontraremos a mesma dificuldade que vivenciamos em sermos 
íntimos no nosso mundo não conectado. Podendo cair tanto lá como 
cá em um dialogo pasteurizado. 

Nesta perspectiva, os relacionamentos virtuais e mesmo o ciber-sexo 
serviriam à descoberta de tendências reprimidas. Mas essas 
possibilidades de comunicação não serão naturalmente positivas 
quando, ao invés de nos aproximarem de um ciberparceiro da França, 
elas nos separem de amigos e familiares que estão a dois metros de 
distância. É quase como o velho e conhecido amor platônico de uma 
adolescente por um pop-star, que lhe rouba as noites de sono e ao 
mesmo tempo ela não consegue perceber o colega de turma tentando 
se aproximar para combinar um cinema. 

A tensão de um casal em terapia, que poderíamos também chamar 
de João e Maria (todos nós somos um pouco esse casal que tenta 
encontrar o caminho através de migalhas que às vezes já não estão 
mais lá), é a própria dificuldade de encontrar seu modelo de 
intimidade, inseridos num mundo extremamente competitivo. Muitas 
vezes tendo certeza do seu amor, porém cada vez mais sem saber a 
que distância sobreviver na relação.  

Maria se sente dividida entre o medo de que as conversas que João 
tem nos bate-papos virtuais não sejam exatamente uma brincadeira, 
como ele afirma, e que possa com isso estar sendo traída e perder a 
quem ama. Por sua vez, João sente como se estivesse sendo invadido 
por ela em algo que seria da privacidade dele. Para a própria Maria, 



tudo isso é muito confuso, já que passou a freqüentar alguns bate-
papos e tem gostado, mas acha o ciber-sexo sem graça.  

Essa confusão é expressa por afirmações femininas, como quem diz: 
"se não sei, não entendo", e, "não entendo, não gosto e, portanto, 
não é bom para o relacionamento".  

João mantém o velho discurso do pouco espaço, dito através de 
poucas palavras, ele acha que tudo é uma brincadeira, e isto é uma 
velha resposta masculina e machista dada à infidelidade. 

Eles têm um certo olhar de Último tango em Paris só que cibernético. 
Talvez seja essa a chave para começarmos a entender essa nova 
comunicação entre os casais. No filme, o anonimato e a falta de 
histórias pessoais são uma tentativa de um novo relacionar-se que se 
perde em uma explosão trágica ao final, na espera frustrada da 
continuidade da relação. Da mesma maneira, mas não tragicamente, 
João e Maria podem ser remetidos através da Internet de volta às 
suas relações em um novo acordo de intimidade, com novas 
dimensões de distância e proximidade. 

Muitos casais assim como João e Maria me procuram, para na 
verdade serem confirmados em suas definições de gêneros e nos 
seus acordos de intimidade. 

O virtual não é a falsificação do real nem sua oposição, o virtual é um 
potencial.  

Quem sabe em pouco tempo Maria dirá a João: "Dê uma olhada no 
chat que hoje tem um artigo do seu autor preferido sobre o livro que 
lançou. Ah! E veja também o e-mail do seu psicólogo. Ou João dirá a 
Maria no dia em que comemoram 1 ano de participação em um chat 
para casais conversarem sobre questões de casal: "Adorei esta 
lingerie nova". E Maria responderá: "Comprei em uma loja virtual da 
Internet. 

O bate-papo virtual e a Internet como um todo poderão ser 
encerradas em um modelo de avaliação conservador cujo único 
resultado é afirmar que tudo isso é desumanizante, ou poderão ser 
percebidos como mais uma revolução comunicacional, que gerou 
novas formas de interação e de crescimento do potencial humano. 
Cabe a nós como terapeutas olhar para a frente e propor formas 
humanizantes neste novo espaço - O mundo virtual. 

Fonte: http://www.familia-relacionamento.com.br/  

 


