
Este artigo apresenta algumas observações sobre as manifestações 

do inconsciente na Internet nos casos atendidos pelo Serviço de 

Orientação Psicológica via e-mail oferecido na Clínica Escola da PUC-SP. 

A imersão na web propicia aos internautas algumas condições que 

favorecem a expressão de conteúdos inconscientes em suas vivências 

e interações. Dentre essas condições destacamos: a criação de 

identidades virtuais; alterações das noções de tempo e espaço durante 

a navegação; sensação subjetiva de anonimato ou impunidade, entre 

outras. Conforme sabemos, o confronto e a respectiva conscientização 

dos aspectos sombrios da personalidade é um dos fatores 

essenciais à individuação. Desse modo, as experiências vividas pelos 

internautas podem vir a se constituir em fatores de estímulo ao seu 

desenvolvimento, obviamente dependendo da adequada elaboração 

dos conteúdos assim acessados, podendo ser experimentadas 

também como expressão dos aspectos criativos da personalidade. 
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A Internet gerou uma revolução no campo das comunicações, e seus efeitos 
transformaram também os relacionamentos humanos: seja na forma da expan-
são do nosso círculo de relacionamentos, ou no polo oposto, pela expressão de 
atitudes de isolamento, ocultação e anonimato, propiciados por certas carac-
terísticas da própria web. As relações estabelecidas na Internet proporcionam 
um espaço intermediário entre a solidão e o contato real, em um espaço com-
partilhado, no qual facilmente podem ser vivenciadas situações de aparente 
anonimato. Nessa condição, o internauta pode sentir-se acima da lei e da ética 
podendo dar vazão às suas fantasias mais sombrias. Mas sendo também um 
espaço reservado, oferece possibilidades inéditas de intimidade e expressão 
de aspectos do eu ainda não conhecidos ou elaborados pelo internauta. Desse 
modo, tanto os potenciais criativos quanto aspectos imaturos, conflituosos ou 
sombrios da personalidade podem ali ser expressos na forma de simples atuação, 
ou ter sua chance de conscientização e posterior integração. 

Ao comunicar-se na web, o internauta pode experimentar diferentes aspectos 
do si mesmo, explorando-os, desenvolvendo habilidades até então não reconhe-
cidas e, eventualmente, integrá-los à sua identidade. Observando os comporta-
mentos dos internautas podemos verificar, por exemplo, a projeção do animus 
ou da anima em parceiros desconhecidos na vida presencial, ou ainda expressões 
da sua criatividade ou sensibilidade; De forma inconsciente, pode se expressar 
nos grupos de discussão, espaços tão ricos em possibilidades de colaboração e 
partilha de conhecimento, mas também propícios à manifestação de opiniões 
irrefletidas e relacionamentos tingidos por afetos os mais diversos. 

Discorrendo sobre a individuação, Von Franz (1969) menciona que não conhece-
mos o propósito secreto da sombra que se avizinha, exigindo ser conscientizada. 
“A sombra contém geralmente valores necessários à consciência, mas que se 
expressam em uma forma que torna difícil integrá-los em nossa vida” (Von Franz, 
1969, p. 170). Na atualidade tais fantasias podem ser expressas por meio dos 
personagens virtuais assumidos pelas pessoas nos sites de relacionamento, ou em 
outros espaços da web, sentindo-se aparentemente protegidos pelo anonimato. 

As vivências virtuais propiciam ao internauta inúmeras oportunidades de 
expressão de suas fantasias e de seus potenciais, desde os mais criativos, até 
aqueles que envolvem – se ‘atualizados’1 – aspectos sombrios da personalidade. 
O fantasiar, no ambiente virtual, guarda semelhanças com o devaneio, ou com o 
estado de relaxamento (consciência rebaixada) obtido, por exemplo, na fantasia 
dirigida: alteração das noções de espaço e tempo; capacidade do indivíduo se 
emocionar frente à cena imaginada (ou frente à cena virtual) como se fosse 
“real” etc. Vista por este ângulo, é possível que a navegação na Internet, em 
certas condições, propicie um afrouxamento das defesas do ego, favorecendo o 
emergir de conteúdos inconscientes, em diferentes formas.  

Certamente, a mera expressão virtual dessas fantasias não assegura sua elabora-
ção e integração, uma vez que, para tanto, poderão concorrer inúmeros fatores, 
análogos aos observados na vida presencial onde ocorre esse tipo de oportunida-
de. Em relação aos conteúdos sombrios, são muitas as situações cotidianas que 
podem servir como estímulos à sua conscientização, desde que recebam a devida 
atenção. Mas, mesmo nessas situações, o simples fato de vivenciá-las não garante 
sua integração por parte do indivíduo, uma vez ser necessário que tais conteúdos 
sejam reconhecidos e acolhidos como componentes da sua totalidade psíquica. 
Mas, no dizer de Jung, ao reconhecer e integrar os aspectos sombrios da sua per-
sonalidade, o indivíduo é premiado com a possibilidade de sentir-se mais íntegro 
e humano e, ao mesmo tempo, integrado à coletividade (Jung, 1988, § 134). 
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Neste contexto, interessa-nos empregar o conceito de sombra em seu sentido 
mais amplo, referindo-se aqueles componentes da personalidade caracterizados 
por traços e atitudes tidos como positivos ou negativos,  mas que são rejeitados 
pela consciência, ou seja, não sendo aceitos pelo ego por algum motivo, tendem 
a ser reprimidos. Uma das novas chances de identificação e possível integração 
desses elementos pode ser a conscientização do internauta sobre as comuni-
cações e os comportamentos que expressa nessa nova mídia. Os exemplos são 
numerosos: desde a adoção de personagens virtuais, passando pela escolha 
dos nicknames (apelidos utilizado pelos internautas), além das várias condutas 
excêntricas ou criativas vividas pelo internauta nos ambientes virtuais. Para esta 
ilustração selecionamos alguns casos atendidos pelo NPPI, sendo que preserva-
remos a identidade dos seus protagonistas2. 

O primeiro caso é o de Ana, que procurou nossa ajuda por não estar sabendo 
lidar com a inusitada situação de “sentir ciúmes de si mesma”. Vejamos como esta 
situação se configurou: Ana é casada há quinze anos, mãe de uma criança de 
nove anos. Sem atividades profissionais, passa a maior parte do tempo em casa 
em companhia do filho e da empregada, ocupando-se com artesanato. Ama seu 
marido e diz que ele também declara amá-la. Apesar de sua vida relativamente 
equilibrada, Ana sentia que lhe “faltava algo”, até adquirir um computador, e 
descobrir as salas de chat, atividade com a qual se encantou. Em suas palavras, 
passou a “viver para o chat”, onde encontrou pessoas com quem conversar, e 
das quais passou a receber atenção. Mas, ao contrário do que se possa supor, sua 
crise conjugal não se deve ao envolvimento com um internauta desconhecido; O 
que Ana fez foi criar uma personagem virtual, como um novo e-mail, passando 
a se corresponder com seu próprio marido, com o intuito de seduzi-lo.

Segundo Ana, de início ele resistiu, argumentando ser fiel à sua esposa, mas disse 
não ter sido tão difícil convencê-lo a viver uma aventura extraconjugal, uma vez 
que o conhecia bem, e só lhe dizia coisas que – sabia – iriam agradá-lo. O processo 
de sedução foi longo, e Ana, persistente. Trocaram mensagens apaixonadas e Ana 
chegou a enviar a ele uma foto como sendo sua (uma imagem colhida na inter-
net); Disfarçando a voz, chegou a conversar com ele marcando um encontro pre-
sencial ao qual Ana compareceu usando um disfarce. Mas ao chegar, logo revelou 
sua identidade ao marido, que, rapidamente também a reconheceu. Ana relata ter 
sido um momento dramático em que ambos se sentiram traídos, mas consegui-
ram se reconciliar e manter a relação, agora fortalecida do ponto de vista sexual.

A partir deste ponto, Ana relata sua questão: percebe-se hoje ainda mais apai-
xonada pelo marido, embora “ele tenha voltado a ser o seu marido de sempre”, 
segundo ela um tanto distante, e não mais “o homem carinhoso que ela conhe-
ceu na web”. Ana agora se sente “enciumada da personagem que ela mesma 
criou e que, segundo ela, conquistou o coração de seu marido”, pois com ela, ele 
“era o homem que ela desejava para seu parceiro”. Disse já ter fantasiado tornar-
se a “outra”, mas acha isso agora impossível, pois o fato de ter lhe enviado a foto 
de outra pessoa torna inviável a realização dessa fantasia. 

A história vivida por Ana nos fornece algumas pistas para a compreensão da 
dinâmica das identidades virtuais, ao menos parcialmente. Não sabemos exata-
mente que aspectos da sua personalidade – até então ocultos ou não integrados 
à sua persona presencial – foram expressos por sua personagem virtual. Mas, 
parecem ter sido suficientemente atraentes para seduzir seu marido e, portanto, 
Ana provavelmente teria bons motivos para integrá-los à sua personalidade, fato 
esse que não parece ter ocorrido. Conforme já dissemos, é possível que certas 
condições experimentadas no ciberespaço propiciem aos internautas a vivência 
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de estados relativamente alterados de consciência, facilitadores da expressão 
de conteúdos inconscientes: tanto em seus aspectos tidos como negativos ou 
sombrios, quanto os tidos como positivos, mas não reconhecidos como próprios 
pelo ego; Mas, ao voltar à rotina da realidade presencial – se tais características 
não forem assimiladas e integradas ao ego – o internauta volta a agir dentro 
dos seus padrões habituais.

As variações dos comportamentos expressivos de conteúdos inconscientes, pelos 
internautas, são proporcionais às inúmeras possibilidades de utilização da web. 
Assim, existem muitas alternativas de uso do contato virtual para o estabeleci-
mento de relacionamentos que, por alguma razão, não se sustentariam à luz da 
consciência. A Internet oferece um lugar intermediário entre as fantasias não 
partilhadas das pessoas e o relacionamento factual. Neste “espaço sem lugar” 
do mundo virtual, torna-se possível experimentar possibilidades de relaciona-
mento ainda não submetidas aos crivos da consciência. Um claro exemplo são 
as formas de sexo virtual que abrangem um amplo leque na web, pois nessas 
expressões de sexualidade os parceiros anônimos realizam (virtualmente) fan-
tasias que normalmente não admitiriam alimentar na vida presencial. Segundo 
informações dos provedores de acesso à Internet as salas de chat dedicadas 
à busca de parceiros sexuais são as que concentram o maior número de fre-
quentadores, independentemente do horário ou dia da semana computado. 

Em outro caso, uma jovem esposa, com filhos pequenos, resolveu pesquisar as 
atividades virtuais do seu marido. Nessa busca acabou por identificar uma foto 
do seu corpo em uma comunidade homossexual do Orkut. Abrindo a questão 
com o parceiro, ele admitiu ter mantido tais atividades, chegando a vivenciar 
alguns contatos sexuais com outros homens, mas alegou ter sido apenas por 
curiosidade. A descoberta dessa face até então desconhecida do seu marido 
gerou grande insegurança para a jovem em questão, especialmente sobre o 
futuro de seu casamento, bem como sobre a forma como passou a encarar a 
sexualidade vivida até então pelo casal, fazendo com que – aflita – buscasse 
ajuda do serviço de atendimento psicológico. 

As proposições de Craig (1978) sobre a complexidade dos relacionamentos 
humanos nos auxiliam na compreensão das inusitadas parcerias afetivas e 
sexuais estabelecidas no espaço virtual. Discorrendo sobre o “mistério” da comu-
nicação humana, e buscando entender “como atua uma alma humana sobre a 
outra”, afirma: 

Será acertado falar sobre um relacionamento entre dois seres humanos? O 
indivíduo, isolado, configura-se das mais diversas camadas, componentes 
e complexos e esses entram em relacionamento entre si. A alma humana, 
segundo a visão junguiana, não constitui uma unidade, mas, compõem-se, 
em parte, de psicóides bastante independentes e cada parte entra em conta-
to com cada parte do seu oposto. (Craig, 1978, §. 2)

Continuando, Craig recorre ao esquema já conhecido entre os junguianos, no 
qual se propõe as diversas vias de comunicações existentes entre consciente e 
inconsciente de duas pessoas em relação, vias essas abertas às diversas trocas 
que podem ocorrer nessa interação. (CRAIG, 1978, § 3). É certo que, em sua 
época, Craig estaria se referindo às relações presenciais. Mas suas ideias são tam-
bém elucidativas para a compreensão das relações vivenciadas na virtualidade; 
Incluindo o fato de Craig entender a estrutura do indivíduo como composta 
por uma multiplicidade de camadas (incluindo os elementos psicóides, acima 
citados) antecipando assim as atuais concepções teóricas sobre a constituição 
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multifacetada da identidade do ser humano.

Com base nessa concepção das relações humanas, julgamos plausível supor que 
nas interações virtuais possa ocorrer a captação de conteúdos mais ou menos 
conscientes de cada parceiro, tal como na vida presencial. Mas no virtual, tal 
dinâmica parece se expressar de forma ainda mais evidente, em função das 
características desse nosso novo habitat: o anonimato, o afrouxamento das 
defesas do ego, a maior liberdade que o internauta se dá para expressar suas 
fantasias, entre outras. Ou seja: é possível que na interação virtual, os diálogos 
entre “inconsciente  inconsciente” dos parceiros ocorram de forma menos 
velada, se comparadas a essas mesmas manifestações na vida presencial.

As ideias de Craig lançam luz sobre a dinâmica do casal acima descrito, no 
qual podemos observar a dupla face da expressão de conteúdos sombrios dos 
dois parceiros: de forma simétrica, temos de um lado a infidelidade vivida pelo 
marido; De outro, a atitude de desconfiança assumida pela esposa, ao procurar 
investigar as atividades por ele exercidas na rede. O ato de acessar de forma dis-
simulada o perfil do marido no Orkut envolveu algum grau de suspeita por parte 
da esposa, a ponto de invadir desse modo a privacidade do seu parceiro. 

Nas suas expressões virtuais, a infidelidade conjugal é percebida por novos 
indícios. A tradicional marca de batom assume agora versões digitais: cópias de 
e-mail, perfis em comunidades, ou ainda registros de acesso a conteúdos sexuais. 
Indícios esses que tanto podem ser investigados intencionalmente, pelo parceiro 
traído, quanto podem ser vistos acidentalmente quando o parceiro infiel os 
“esquece” abertos no computador. Nesses casos, novamente podemos levantar 
a hipótese da atuação do inconsciente do casal, trazendo à tona elementos que 
talvez já rondassem a dinâmica da relação, à espera de uma oportunidade para 
virem à luz. Cabe aqui também a formulação de uma questão: nesses casos, esta-
remos lidando com novas e perversas dinâmicas, geradas pela Internet – como 
apregoam veementemente alguns dos críticos da vida virtual – ou apenas com 
novas vias de expressão de antigos conflitos humanos? Parece-nos bem mais 
plausível a segunda opção. 

Em alguns casos de infidelidade observamos que o acesso ao conteúdo supos-
tamente secreto foi “facilitado” (ou viabilizado, ainda que inconscientemente) 
pelo seu protagonista, ao seu parceiro. Esse fato nos faz pensar em certo grau de 
desejo (ou mesmo necessidade não consciente) do seu autor em ter sua atitude 
desvelada. Em caso positivo, qual seria a possível função deste desvelamento, 
tendo em mente a dinâmica conjugal? Para Jung: “Qualquer segredo pessoal 
atua como pecado ou culpa, independentemente de ser considerado assim ou 
não, do ponto de vista da moral convencional” (Jung, 1985, § 129). Refletindo 
nessa direção podemos supor que uma possível função do desvelamento, por 
parte do parceiro infiel perante seu cônjuge, seja a atender à sua necessidade 
íntima de confissão, ou mesmo busca de alívio da culpa, ainda que essa ação se 
expresse de forma inconsciente.

Discorrendo sobre o segredo, Hillman (1993) lança algumas luzes para o enten-
dimento dessa fugídia nuance da alma humana. Para Hillman: “O sigilo é básico 
para a individualidade” (Hillman, 1993, p. 197), na medida em que necessitamos 
dessa condição de “separação” em relação aos demais para descobrirmos nossa 
alma individual. No entanto, Hillman fala-nos também sobre os “segredos inde-
vidos”, aqueles que podem nos “isolar e envenenar”: 

Segredos indevidos e aqueles guardados erroneamente nos isolam e agem 
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como veneno a partir de dentro, de modo que a confissão é catártica e a comu-
nicação terapêutica. A exigência paranóide de lealdade absoluta, aquele medo 
de traição e exposição, demonstram que não somos mais capazes de amar e 
ser feridos. O amor existe quando a traição é possível: caso contrário, não há 
risco. Amar em segurança é a parte menor do amor. (Hillman, 1993, p. 197)

Vista por esse ângulo, a questão da infidelidade revelada pode ser entendida 
como uma expressão da necessidade – consciente ou inconsciente – do parcei-
ro infiel de realizar uma espécie de “prova” ou teste da resistência do vínculo 
afetivo existente por parte do seu par. De toda forma, a violação da privacidade 
das pessoas por esses meios acaba por gerar efeitos perturbadores para ambos 
os parceiros envolvidos, repercutindo de forma impactante tanto para a parte 
investigada quanto para o seu invasor. 

A prática do sexo virtual destaca-se como uma das mais frequentes formas de 
uso compulsivo ou excêntrico da Internet e sempre que essa atividade escapa ao 
controle do internauta gera conflitos e prejuízos para sua vida afetiva, conjugal, 
social ou profissional. Esta é uma das modalidades de compulsão que causa 
grande repercussão na mídia e na reação da popular, alimentando em boa medi-
da o arsenal de argumentos dos críticos da web em seus ataques às vivências 
realizadas no espaço da virtualidade. 

Com relação às vivências eróticas no ciberespaço encontramos em Bostock 
(1997-1998) uma interessante contribuição que torna viável uma amplificação 
sobre a questão. Como um usuário da Internet, Bostock teve sua atenção desper-
tada pela profusão de imagens eróticas presentes na web e o fascínio despertado 
por tais imagens sobre os internautas. Pesquisou, então, algumas relações entre 
as imagens de significado erótico e sua ressonância com elementos de antigos 
cultos gregos, em especial o ritual denominado Deiknymena. Para elucidar este 
termo, recorremos ao artigo de Nikasios (2003) sobre os mistérios de Eleusis:

Mysteriotides Nychtes: a noite dos mistérios. Reencenava-se o mito de 
Demeter e Perséfone em três estágios: o das Coisas Ditas (legomena), Coisas 
Feitas (dromena), e Coisas Reveladas (deiknymena). [...] O efeito dos Mistérios 
no iniciado é profundamente transformador, representando a esperança da 
vida renovada, a coragem em enfrentar as sombras e o medo da morte, e a 
confiança no eterno ciclo das reencarnações. (Nikasios, 2003, acesso em 2008)

Observando os procedimentos desses cultos, Bostock destacou o fato desses 
rituais também envolverem elementos eróticos. As “coisas mostradas” (deikny-
mena = reveladas) consistiam de uma profusão de imagens eróticas de caráter 
ritualístico (Bostock, 1997-1998). Bostock assinala as semelhanças verificadas 
entre os procedimentos destes cultos e as formas com as quais os internautas 
lidam com a profusão de imagens eróticas na Internet. Como semelhança mais 
evidente aponta a manutenção do segredo, tanto na conduta das pessoas envol-
vidas nos rituais iniciáticos quanto nessa forma de navegação na rede: nas duas 
situações as pessoas mantêm ocultas suas identidades usando nomes fictícios ou 
criando personagens para participar dos eventos. Outra semelhança é a profusão 
de imagens eróticas e pornográficas. 

Em acréscimo, cita o fato de, nos dois contextos, o mundo em que ocorrem esses 
eventos ser paradoxalmente encolhido e expandido simultaneamente: as pessoas 
que se encontram nos dois eventos não teriam como promover tais contatos por 
outras vias. Além disso, sua exposição ao material ali ofertado aumenta e amplia 
o universo de sua experiência e imaginação. Outra semelhança: as pessoas par-
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ticipantes dos contextos virtuais parecem submetidas a uma espécie de fascínio 
que altera sua vivência do tempo, pois navegando na Internet a pessoa pode 
passar horas, sem se dar conta da duração efetiva do tempo despendido. Fenô-
meno semelhante é relatado nos cultos dos mistérios, nos quais o participante é 
tomado pela experiência e pelo deus que está sendo cultuado. 

A constatação dessas inusitadas vivências virtuais – por vezes expressas em for-
mas chocantes para o julgamento do senso comum, ou mesmo atravessando os 
limites da ética, da moral e/ou da legalidade vigente em nossa época – abre-se 
uma questão que não pode ser ignorada pela Psicologia da atualidade. Igno-
rarmos a existência destas vivências não é uma forma de resposta adequada 
ao impacto causado pela sua manifestação. Do contrário, não teremos como 
acolher, por exemplo, aquela pessoa que porventura nos procure em busca de 
atendimento psicológico ao ver-se envolvida em alguma situação desse gênero. 
Se estivermos munidos apenas da nossa perplexidade diante das experiências 
humanas observadas na web, certamente será restrita a nossa possibilidade de 
acolhimento e compreensão desse cliente, e menor ainda será a nossa habilidade 
para atendê-lo e auxiliá-lo em sua busca de seu desenvolvimento.

Notas

1. O termo “atualizar” é utilizado por Levy com o significado de “solução de um problema”. Exemplo: 
o “problema” da semente é “fazer brotar uma árvore” (Levy, 2005, p. 16). Em síntese, este processo 
corresponde à concretização de um potencial em um ato, ou fato concreto.   
2.  Serviço de Orientação Psicológica realizado pelo NPPI, na Clínica Psicológica da PUC-SP. Os protagonistas 
dos casos são informados – no site onde o atendimento é oferecido – sobre o seu caráter de pesquisa, e 
concordaram que seus dados fossem utilizados para tal fim, desde que preservada a sua identidade <www.
pucsp.br/nppi>. 
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