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NNoite adentro quando as lu-
zes se apagam, uma tela que 
cabe entre as mãos se evi-

dencia e continua acesa em milhões 
de lares, mantendo cada um den-
tro de seu mundo, quase particular. 

Não é de hoje que a tecnologia faz 
parte da rotina de milhões de pesso-
as ao redor do mundo, até mais do 
que deveria, mas é realidade. Con-
forme calculado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) no ano de 2020, 56,7 milhões 
de casas estão conectadas a algum 
tipo de rede, sendo a internet móvel 
correspondente a 80,2% do forne-
cimento de conexão e a fixa 75,9%.

Já passou o tempo no qual o entrete-
nimento em grupo, principalmente no 
núcleo familiar, era a única forma de 
apreciar o conteúdo produzido pelas 
mídias de massa, tanto na era do rá-
dio, quanto posteriormente na era da 
TV, principalmente para aqueles que 
só possuíam um aparelho para todos, e 
que viam esse momento como a diver-
são do dia. Hoje os produtos midiáticos 
ainda são feitos para atingir o máximo 
possível de interação e audiência públi-
ca, porém esse consumo pode ser reali-
zado individualmente, a qualquer hora 
do dia e em qualquer cômodo da casa.

O celular cumpre seu papel de quase 
membro do corpo humano, e está pre-
sente em 99,2% das casas com acesso 
à internet, sendo usado por crianças 
desde seus primeiros anos de vida, 
quando as palavras mal são formuladas 
e as pernas sequer aguentam o peso do 
corpo, mas as mãozinhas já conseguem 

pular os anúncios para não atrapalha-
rem a diversão. Os celulares alcançam 
até os mais idosos da família, que mui-
tas vezes necessitam de ajuda para au-
mentar o tamanho da fonte, o brilho e 
o volume do aparelho, mas que em al-
gumas situações se adaptam facilmen-
te a tecnologia, sendo o grupo respon-
sável por compartilhar mais fake news, 
conforme o estudo feito pelas univer-
sidade de Nova York e Princeton, no 
ano de 2019, e divulgado na revista 
Science Advances. Contrastes de uma 
nova era, a era da tecnologia, cheia de 
nuances um tanto assustadoras, escon-
didas por trás do avanço e da conexão.

Guilherme Pereira, um jovem de 
22 anos, sentiu na pele o impacto 
do uso excessivo da internet e pre-
cisou estabelecer limites na vida on-
line após períodos de estresse e an-
siedade, ocasionados pelo tempo 
conectado e pelo conteúdo consumi-
do, mesmo que involuntariamente. 

Sua rotina gira em torno do uso de 
aparelhos tecnológicos e da conexão, 
tanto para o entretenimento quanto 
essencialmente para o trabalho, que ele 
realiza como gestor de contratos den-
tro de uma empresa de manutenção. 
O cargo de Guilherme está intrinseca-
mente ligado ao uso de internet diaria-
mente, em um consumo que engloba 
muitas horas da sua rotina, “Acho que 
meu uso é altíssimo, é forte né falar 
isso, mas eu não vivo sem a tecnologia, 
hoje o meu dia pede muito que eu inte-
raja com diversos equipamentos para 
que eu consiga fluir”, essa relação dei-
xou de ser apenas de uso necessário e 

passou a ser um vício, com efeitos que 
se mostraram aparentes na sua saúde 
física e mental. “Eu tive transtorno de 
ansiedade e um início de depressão, 
sei como é estar conectado e ver algo, 
no Facebook por exemplo, descendo o 
feed, como uma notícia ruim. Aquilo 
atingia o meu psicológico e eu preci-
sava deixar o celular de lado, porque 
causava um gatilho tão profundo, 
que eu me isolava em um canto e fi-
cava preso dentro de mim muito mal”. 

Estar online por longos períodos 
ocasiona essa exposição a conteú-
dos que nem sempre serão aquilo 
que o usuário busca ou acredita, po-
rém que acabam aparecendo vez ou 
outra, e que podem ter grandes im-
pactos sobre a rotina de cada um.

A tecnologia também não pode 
ser demonizada, seu uso está total-
mente ligado a praticidade que ela 
é capaz de gerar e isoladamente não 
oferece risco propriamente dito, mas 
com a interferência em diferentes fa-
tores, se torna também, uma arma. 

“O uso que se faz das tecnologias 
que determinam seu valor’’ já dizia 
o pesquisador Marshall MCLuhan 
em sua obra “O meio é a massagem” 
muitos anos antes da ascensão das 
redes e novas ferramentas, explici-
tando que as consequências pode-
riam ser positivas ou negativas nas 
suas mais diversas esferas, dependen-
do da forma como fossem utilizadas. 

Passar grande parte do dia em apli-
cativos que se alimentam de curtidas 
e interações, é como estar em um la-
birinto tentando fugir de si mesmo e 
sem saber ao certo qual o melhor ca-
minho. As aparências, marcas, rou-
pas e bens materiais nunca são o su-
ficiente, e para alguns, são as únicas 
coisas que importam. No final o va-
zio pode ser maior do que qualquer 
reafirmação é capaz de preencher. 

“Eu acredito que tem muito a ver 
com o uso que a pessoa faz, o contexto 
e o lugar que a rede social está ocupan-
do na vida dela, qual buraco está pre-
enchendo e que poderia estar sendo 
usado em outras relações e atividades 
mais significativas”, explicou a psicólo-
ga Luana Brito, 24 anos, residente no 
Sistema Único de Saúde (SUS),  com 
atendimento na área de saúde men-
tal, relacionada ao uso de Álcool e 
Drogas (AD), da rede CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial) da Secreta-
ria Municipal da Saúde de São Paulo. 

A rede de atendimento conta atual-
mente com 97 unidades do CAPS, sen-
do 32 delas voltadas ao tratamento dos 
vícios ligados a substâncias psicoativas. 

“Percebo que a temática do uso de 
substâncias tem ficado mais evidente 
na questão dos transtornos mentais, 
como ansiedade e depressão, agra-
vando a situação. Principalmente os 
CAPS adultos estão com uma sobre-
carga bem grande nos acolhimentos. ”

Luana e a equipe da qual faz parte, ao 
trabalharem com pacientes do CAPS, 
buscam mais que afastar o dependente 

do objeto que causa o vício, mas tam-
bém entender sua história de vida, trau-
mas e condição social. A maioria dos 
casos vem de um mesmo contexto de 
abandono social e são pessoas bastante 
fragilizadas. “Tenho atendido pessoas 
que não tem casa, não tem apoio fami-
liar, fonte de renda, realmente são rea-
lidades muito duras”, relata a psicóloga.

Os vícios encontram brechas no 
comportamento individual e se insta-
lam, podendo ser percebidos mais niti-
damente quando o interesse por outros 
temas, atividades ou ações se perdem 
ou ficam de lado, tendo o indivíduo 
voltado toda sua atenção para um úni-
co objeto de desejo, seja ele qual for. 

O uso de substâncias alucinóge-
nas pode ser retraçado nas mais di-
versas culturas ao redor do mun-
do e está ligado à própria história 
da humanidade, desde os períodos 
mais primitivos, com fins religio-
sos, festivos, culturais ou médicos.

Segundo estudo feito por Gabriela 
Gema Pasa, intitulado “As drogas e o 
ambiente escolar”, no ano de 2011 para 
a Revista Digital Multidisciplinar de 
Porto Alegre, o uso de drogas está dire-
tamente associado a fatores históricos, 
específicos e característicos de cada 
período social. Na pesquisa, Pasa tra-
balha a relação da adolescência e das 
experimentações e indica que as pro-
blemáticas do período moderno, que 
desencadeiam esse tipo de compor-
tamento, estão ligados a sociedade de 
consumo e ao exagero, se apresentan-
do mais como um sintoma de uma so-
ciedade adoecida e não como a causa. 

E é também na adolescência que 
estão os maiores índices de uso de 
redes sociais, “É difícil bater o mar-
telo e dizer que existe uma correlação 
entre o uso de internet e o aumen-
to de problemas relacionados à saú-
de mental, mas eu acredito sim, que 
existem efeitos” comentou Luana.

Ter dependência ou comportamen-
tos aditivos podem englobar muitas 
situações, “Dá para conversar sobre 
um processo amplo dentro da seara 
das dependências, a gente pode variar 
para vários âmbitos, entre os mais fa-
mosos está a dependência química, 
com uso das substâncias psicoativas, 
mas também existe a dependência de 
remédios psiquiátricos, a prática de 
jogos compulsivos, uso de tecnologia, 
enfim, as pessoas podem ter um uso 
abusivo de coisas inimagináveis, com-
pras, sexo, assim por diante”. Basica-
mente todo tipo de atividade capaz de 
trazer algum tipo de bem-estar pode 
se tornar um vício, para cada pessoa 
de uma forma diferente, dependen-
do dos seus gostos e experiências.

O consumo de conteúdo online 
pode desencadear quadros de ins-
tabilidade emocional, podendo se 
agravar até o ponto de colocar a vida 
dos usuários em risco, segundo pu-
blicado no portal online do Hospi-
tal Santa Mônica, no ano de 2020.  

As tentativas de acompanhar as ten-
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dências da modernidade trouxeram o 
peso de se enquadrar em caixinhas, o 
famoso padrão que tanto afeta a saú-
de mental de milhares de pessoas a 
cada ano, responsável por desencade-
ar distúrbios alimentares, compulsão 
por compras e o aumento pela bus-
ca de realização de procedimentos 
estéticos, assim como uma perma-
nência constante no mundo virtual.

Vício

Para entender como o vício fun-
ciona no corpo é necessário 
saber o que desencadeia esse 

comportamento e quais são  as suas 
raízes. “Geralmente os vícios têm mui-
to a ver com alguma fonte de prazer, 
vai variar de pessoa para pessoa, mas 
sempre será uma ação na qual se fica 
muito investido. No caso da tecnolo-
gia, ela gera um certo prazer e satisfa-
ção, causando até mesmo a sensação 
de um tipo de felicidade, e vale pensar 
sobre qual é esse tipo de felicidade”. 

Se sentir parte de algo e acolhido 
por um certo grupo, muitas vezes é 
o motivo que mantém usuários co-
nectadas por horas e horas. As redes 
sociais são construídas com base na 
aceitação, autoafirmação e no ego.

As pessoas não se viciam nas coisas 
porque elas são ruins, pelo contrário, 
e é justamente isso que é usado na 
terapia dos dependentes químicos, a 
abordagem é quase a mesma para todo 
tipo de vício, conforme explicou Lua-
na, “A gente busca entender no trata-
mento individual quais outras formas 
e fontes de prazer a pessoa pode ter, e 
onde mais pode conseguir a satisfação 
e a felicidade que encontrava no vício”.

As redes sociais estimulam a manu-
tenção e a demonstração de vidas per-
feitas, assim como relacionamentos e a 
aparência que nunca pode deixar a de-
sejar, já que esse é um ambiente que gera 
muito espaço para discussões e críticas. 

Os números nas redes são outro 
ponto sensível e que causam grandes 
controvérsias, parece sempre haver 
uma disputa implícita sobre quem tem 
mais seguidores, likes, patrocínios e 
destaque.  Segundo Luana, existem 
explicações ligadas ao âmago do ser 
humano que explicam a necessida-
de de atenção online, “Se olharmos 
para a parte da psicanálise que pen-
sa narcisismo como investimento no 
eu, de sempre parecer interessante 
para o outro e se achar muito incrí-
vel, acredito que as redes estimulam 
muito esse ponto do ser humano”. 

Ela comentou ainda que as curtidas 
servem como forma de sentir apro-
vação e uma certa forma de carinho, 
“Sou querido, sou legal, as pessoas me 
amam. Isso pode causar uma certa 
dependência afetiva, pelo indivíduo 
precisar desse tipo de aprovação para 
poder se sentir parte de um grupo”.

Assim como os likes os dislikes 
também contam, e ser tóxico e agres-
sivo nunca esteve tão em alta, já que 

é mais fácil se esconder por trás de 
uma tela e fugir das responsabilida-
des das falas problemáticas dissemi-
nadas todos os dias no mundo digital. 

Os reflexos da própria sociedade 
machista e patriarcal, cheia de precon-
ceitos e regras encontram solo fértil 
para proliferar suas ideias e expandir 
suas redes de conexão. E esse é justa-
mente um dos incômodos mais fre-
quentes na internet para muitos, assim 
como é para Guilherme, “O que me 
deixa muito desconfortável no mundo 
digital é dar voz para pessoas que nem 
sempre deveriam ter espaço, então eu 
acho que as redes proporcionam um 
alcance muito abrangente para pes-
soas que talvez, não precisassem ter 
esse acesso. É fácil encontrar casos de 
pessoas que são extremamente tóxicas, 
mas são totalmente influentes e que 
ajudam a criar essa atmosfera de ódio”.

Por outro lado, como todos sabem 
essas são ferramentas indispensáveis 
para dezenas de tarefas que seriam 
burocraticamente difíceis de executar 
sem os recursos digitais, e que muitos já 
se desacostumaram, como pagar con-
tas pelo celular sem a necessidade de 
enfrentar filas, agendar hospedagens, 
comprar roupas e comida com apenas 
um clique, entre outras inúmeras faci-
lidades desenvolvidas que já não po-
dem ser dispensadas para muita gente. 

Guilherme por exemplo, usufrui de 
todas as ferramentas possíveis no seu 
dia a dia, “Hoje eu tenho vários apare-
lhos eletrônicos, tenho o meu relógio, 
meu celular, tenho fones inteligentes, 
tenho Alexa. Estou em home office, 
mas quando eu preciso sair, eu quero 
saber qual vai ser a temperatura, então 
eu acordo e falo: ‘Alexa Bom dia! Qual 
é a temperatura de hoje?’ e ela me pro-
porciona saber com que tipo de rou-
pa eu devo sair. Parece ser algo bobo, 
mas realmente ela me ajuda muito”. 

De uns anos para cá a internet se 
encheu de novas oportunidades, seja 
para empreender, consumir ou pro-
duzir e nesse movimento foi possível 
perceber a ascensão dos coachs de es-
tilo de vida, bem-estar e que vendem 
ideias impossíveis de alcançar, cerca-
dos por vigarices e um investimen-
to que a maior parte da população 
não possui, para poder realizar um 
ano sabático nas montanhas. “Exis-
te uma parte da internet que eu vejo 
que às vezes foca muito no good vi-
bes, e que passam encorajamentos de 
que basta mudar a visão da vida, que 
a vida melhora, e essas são só arma-
dilhas. Acho que as pessoas têm que 
parar um pouco para pensar que não 
temos que estar felizes o tempo intei-
ro. É estranho as pessoas não ficarem 
mal na verdade”, esclareceu Luana. 

Fazer terapia pode ser a solução para 
muitos problemas, alguns ainda resis-
tem a entender que conhecer a si pró-
prio de forma profunda pode melho-
rar e muito a vida, ou estão em uma 
realidade que não permite isso, mas já 
passou o tempo em que cuidar da saú-

de mental era ser visto como motivo 
de chacota ou preconceito. “A psicolo-
gia é uma ciência que estuda os com-
portamentos e as motivações incons-
cientes de ações, gatilhos e traumas, e 
essa é uma questão concerne a todas 
as pessoas”, continuou a psicóloga. 

Com o isolamento social desde o co-
meço da pandemia da Covid-19, no 
ano de 2020, grande parte da popula-
ção passou a se sentir mais sozinha, ao 
ver os dias se arrastaram lentamente, 
sem muita perspectiva de melhora no 
cenário da saúde e sem poder ter ne-
nhuma fonte de contato social, além 
do virtual, aumentando a busca por 
conexões nesse meio. Segundo Luana 
os sentimentos de tristeza e ansieda-
de tendem a aumentar em momen-
tos estressores, mas é necessário ter 
cuidado na hora de autodeclarar um 
diagnóstico, “Se eu sei que eu poderia 
ficar uma hora por dia e estou fican-
do sete horas e não consigo mudar, 
não consigo dormir, porque eu tenho 
que estar conectado, porque eu te-
nho que postar e ver o que está sen-
do postado, são sinais que indicam 
que, talvez, seja hora de buscar ajuda”.

Pensando exatamente na medida de 
tempo gasto no dia a dia e nas conse-
quências do início de depressão e an-
siedade que Guilherme enfrentou, fo-
ram criadas regras em sua rotina para 
evitar que a internet fosse um proble-

ma em seu casamento, “Eu e minha 
esposa combinamos de que quando 
estivermos no quarto, podemos assis-
tir um filme ou algo do tipo, mas não 
vamos ficar no celular, então o máxi-
mo que a gente faz quando vai deitar 
é ver a programação do dia seguinte”.

Ódio online

Mais do que estar no meio digi-
tal, um comportamento fácil 
de notar e bastante comum na 

vida online é a formação e integração 
de bolhas, que consomem e replicam 
apenas aquilo que é verdade para si 
próprio e seu ciclo, mantendo a rigidez 
sobre discussões políticas, por exem-
plo, e consequentemente realizan-
do ataques virtuais, que ocorrem em 
função da discordância de opiniões. 

E por que pessoas que se mostram pa-
cíficas e comuns, na maioria das vezes, 
em suas rotinas, sentem a liberdade de 
mostrar um lado completamente dife-
rente na internet, disposto a propagar 
violência e intimidação? Em entrevista 
concedida  ao portal IG em fevereiro 
de 2021, Orkut Büyükkökten, desen-
volvedor do software que levava o seu 
nome, e a mente por trás do aplicativo 
Hello, que atualmente possui cerca de 
2 milhões de usuários, acredita que as 
redes estão indo pelo caminho errado, 
visando somente ganhos econômicos. 
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As mídias sociais são capazes de 
gerar um efeito solitário nos indiví-
duos, causando um tipo de solidão 
diferente, na qual se pode ter milha-
res de amigos ou seguidores, mas a 
conexão é fria, superficial e basea-
da em interesses que no final do dia 
não preenchem os vazios da alma.

Os discursos de ódio ganharam mais 
força, mais volume e disseminadores. 
Conforme o artigo “The spreading of 
misinformation online” realizado no 
ano de 2016, para a revista PNAS (Pro-
ceedings of the National Academy of 
Science), ao invés de a diversidade das 
redes atrair a discussão positiva e fazer 
com que os usuários repensem suas 
opiniões, eles apenas buscam reforçar 
suas crenças e preconceitos. Grande 
parte dos crimes de ódio cometidos na 
rede são os mesmos que ocorrem fora 
dela, sendo eles preconceito racial e re-
ligioso, injúria, ameaças e difamação.

Em “Psicologia das Massas e Análise 
do Eu” escrito por Freud, em 1921, ele 
compreende através de seus estudos 
que as ações e a mentalidade em grupo 
são afetadas pelo todo, especialmente 
quando há busca por aceitação o indi-
víduo deixa de agir como ele agiria se 
estivesse sozinho ou sem a influência 
externa de outras pessoas. Os indiví-
duos ficam cegos momentaneamente e 
as suas emoções crescem, gerando atos 
impensados e muitas vezes impulsivos. 

Muito já se falou sobre a era da 

pós-verdade, mas um degrau a mais 
foi  construído nesse caminho de 
propagação desmedida de informa-
ções sem base verídica, no qual a 
autoverdade já tomou conta da si-
tuação. Se na pós-verdade não im-
portava se a notícia era falsa ou não, 
com o movimento da autoverdade, se 
o indivíduo acredita, independente 
de quão absurda seja a informação, 
ela passa a ser real no seu mundo.

Conforme escreveu Eliane Brum 
em sua matéria, “Bolsonaro e a auto 
verdade”, publicada no ano de 2018, 
no Portal EL PAÍS, durante a corri-
da presidencial que elegeu o atual 
presidente, Jair Bolsonaro, esse fenô-
meno criou a autoproclamação das 
convicções, impulsionados por uma 
vontade de defender com unhas e 
dentes os próprios pensamentos, in-
dependentemente de sua veracidade. 
Sendo que o valor está mais no fato 
de dizer, do que naquilo que é dito.

Esse tipo de ação movimenta e des-
concerta o meio social, já que notícias 
falsas e comunicados enganosos, po-
dem não só criar um clima de discór-
dia e alarme, mas também, quando 
se tratam de assuntos sérios e ligados 
a questões de saúde ou cuidados es-
senciais em meio a uma pandemia, 
podem colocar a vida de milhares em 
risco. Assim como aconteceu com o 
incentivo do uso de kit-covid, uma 
falsa prevenção contra o vírus da Co-

vid-19, que gerou aumento no número 
de mortes por complicações adicio-
nais, ao invés de impedi-las. Confor-
me foi analisado, por aproximadamen-
te 100 cientistas através de uma base 
de meta-análise, que consiste em uma 
técnica usada para mesclar os dados 
de estudos diferentes e chegar a um 
resultado, divulgada na revista britâ-
nica especializada em ciência e tecno-
logia Nature, no mês de abril de 2021.  

Uma matéria escrita por Camila 
Neumam, no site da CNN Brasil em 
abril de 2021, apontou estudos que 
mostram a conexão entre o aumento 
da mortalidade em 10 mil pacientes 
que fizeram o uso preventivo da cloro-
quina — que não demonstra nenhuma 
eficácia no combate da doença. Mas 
ainda assim muitos, incluindo o Presi-
dente da República, continuam acredi-
tando e incentivando de forma comple-
tamente irresponsável a sua utilização.

São pontos que levantam questões 
sobre até onde o ser humano pode 
chegar para fazer valer o que pensa, 
ou “lacrar”, um termo bastante co-
mum nas redes sociais para quem 
parece ter a razão e atrair os aplau-
sos dos que os seguem ou chegam 
a ter contato com suas publicações.

Segurança Digital 

AAs bolhas formam aglomera-
dos digitais, e não são de fato 
um grupo, mas se direcionam 

através dos algoritmos e do consumo 
de cada um. Quanto mais se conso-
me algo, mais ele aparece para o usu-
ário, assim como temas relacionados 
e que podem ser interessantes. Des-
de curtidas em um artista, que logo 
aparece mais e mais para o usuário, 
como pesquisas no navegador que 
começam a aparecer no feed do Ins-
tagram ou na tela do Facebook, até 
emails com promoções de lugares vi-
sitados, detectados através do locali-
zador do celular, que foi conectado à 
rede Wi-Fi de um estabelecimento. 

Um dos questionamentos gerados 
pela descoberta do aumento alar-
mante da coleta de dados online, é 
saber até onde se está seguro nesse 
ambiente e como é possível se prote-
ger. São milhões de dados bancários, 
senhas, fotos e arquivos em circulação. 

Ter a privacidade invadida é a preo-
cupação de grande parte das pessoas 
na internet, além do medo de sofrer 
golpes, perseguições e perdas. Uma 
vez que divulgado um conteúdo onli-
ne, é praticamente impossível remo-
vê-lo por completo, o que pode acar-
retar consequências para a vida toda.

Guilherme nunca teve sua privaci-
dade invadida além da coleta de da-
dos padrão escondida por trás dos 
termos de uso de aplicativos, como 
a maioria dos brasileiros, mas ele vi-
venciou em seu ciclo, uma situação 
traumática, que afetou toda sua fa-
mília. Sua irmã mais velha teve uma 
foto íntima divulgada, após o térmi-
no de um relacionamento, um crime 

virtual muito recorrente, pela certe-
za da impunidade e pela fragilidade 
dos métodos contra esse tipo de ação.

  “Na época eu devia ter uns 12 
anos, hoje eu tenho 22. A rede que estava 
em alta era o Orkut, o namoro acabou 
e o rapaz achou que ele poderia expor 
uma foto íntima deles dois”. A família 
de Guilherme morava em Arujá e por 
ser uma cidade pequena, o impacto foi 
muito grande na vida deles, assim de-
cidiram se mudar para Guarulhos em 
busca de um recomeço mais tranquilo.

Grande parte da disseminação da 
foto foi realizada em uma lan house 
da cidade e após a denúncia realizada 
e a investigação da polícia, 16 pesso-
as foram presas, apesar de terem sido 
soltas logo em seguida, e o estabele-
cimento foi fechado. Apesar das ati-
tudes tomadas o trauma permanece, 
pois de uma forma ou de outra a ví-
tima sabe que a qualquer momento 
algo relacionado a isso pode vir à tona.

A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) nº 13.709, aprovada 
em agosto de 2018, que entrou em vi-
gor em agosto 2020, prevê termos de 
proteção mais rígidos aos usuários de 
qualquer serviço com base de dados 
online, com transformações significa-
tivas e que buscam impedir que o am-
biente virtual seja tratado como uma 
terra de ninguém. Além de proteger o 
usuário agora, leis desse tipo precisam 
evoluir conforme as futuras gerações, 
que ao nascerem já imersas nesse estilo 
de sociedade, precisam também saber 
lidar com os percalços, regras e termos 
aos quais estão se comprometendo. 

Infância

CCom a tecnologia sendo inserida 
cada vez mais cedo na vida hu-
mana, há uma grande contro-

vérsia em torno do estímulo positivo 
do uso de internet na infância. Ele pa-
rece parecer tornar o desenvolvimento 
mental mais rápido inicialmente, pela 
facilidade de manuseio, mas esconde 
muitos riscos posteriores. A atrativi-
dade das telas nos seus mais variados 
formatos, fazem com que as crian-
ças passem horas na mesma posição, 
com olhar fixo em um aparelho que 
supostamente deveria ser destinado 
ao uso adulto, em busca de conteúdo, 
que muitas vezes, podem expor aos 
perigos escondidos, à espreita da ino-
cência, nesse meio digital tão vasto. 

Segundo o Comitê Gestor de Inter-
net no Brasil (CGI.br), os números re-
ferentes à conexão entre os jovens de 9 
a 17 anos são bastante altos, baseados 
na pesquisa realizada no ano de 2019, 
pelo órgão TIC Kids Online Brasil, são 
24,3 milhões de crianças e adolescen-
tes colados à tela de algum tipo de apa-
relho tecnológico, que fornece cone-
xão ao mundo virtual, o que equivale 
a 89% da população nessa faixa etária.

Guilherme sabe que a tecnologia é 
essencial em seu dia, porém a intera-
ção de um adulto difere muito do uso 
de uma pessoa com seus poucos anos 
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de vida na internet, “Hoje a criança 
já nasce praticamente com o celular 
na mão, isso prejudica muito, porque 
elas ficam tanto com equipamentos 
eletrônicos, que acabam tendo difi-
culdade na fala e não desenvolvem 
da forma que deveriam”. O sistema 
biológico e físico é naturalmente afe-
tado pelas ações adotadas pelo ser 
humano, desde os primeiros anos de 
vida, então crescer se baseando em 
uma realidade completamente pa-
ralela, com a praticidade da escolha 
na ponta dos dedos e do imediatis-
mo, são comportamentos alarmantes.

A psicóloga Luana Brito refor-
ça os cuidados com os efeitos ge-
rados no cérebro, “Segundo alguns 
estudos já realizados, o uso da tec-
nologia apresenta efeitos bem críti-
cos na concentração e na memória, 
em crianças principalmente”, uma 
questão que gera brechas para novas 
situações que se tornarão mais níti-
das apenas no futuro dessa geração.  

Sem contar a exposição gerada em 
ambiente muito propício ao encontro 
com pessoas mal-intencionadas, já 
que por ser uma tecnologia móvel e 
estar sempre nas mãos dos pequenos, 
os pais não supervisionam ou estão 
100% atentos ao uso dessa ferramenta. 

Apesar dos números citados ante-
riormente sobre o número de casas 
com acesso à internet, a situação de 
carência ainda é motivo para que o 
restante da população esteja fora dessa 
estatística. Grande parte do povo bra-
sileiro não possui acesso à internet de 
nenhum tipo, nem mesmo para uso 
básico, o que é alarmante em tem-
pos de pandemia, no qual o ensino à 
distância, realizado de forma online 
se fez essencial, sendo ainda assim 
apenas mais uma parte do problema 
da falta de estrutura básica do país. 

Não ter acesso a esses meios de co-
municação é quase como não existir, 
ser visto e poder participar do que 
acontece na sociedade, contando que 
praticamente tudo pode ser resolvi-
do na esfera online e que em muitos 
lugares para receber serviços de aten-
dimento básicos, são exigidos núme-
ros de telefone móveis ou algum tipo 
de comunicação via internet, como 
possuir endereço de email. É de-
mais exigir isso em um país no qual 
19,3 milhões de pessoas estão abaixo 
da linha da pobreza extrema no ano 
de 2021, segundo dados divulgados 
pelo Centro de Pesquisa em Macroe-
conomia das Desigualdades da Uni-
versidade de São Paulo (Made-USP).

Efemeridade 

CComo consequência da pós-mo-
dernidade os laços se tornaram 
frágeis, não somente na esfera 

dos relacionamentos amorosos, mas 
em todas as relações. Na internet esse 
sentimento é reforçado pela sensação 
de isolamento, já que existem comu-
nidades e diversos indivíduos fazem 
parte dela, mas os laços criados se 

desfazem facilmente e a iminência da 
solidão se faz presente no dia a dia. 

Priscila Magossi, 36 anos, forma-
da em jornalismo, é mestre e dou-
tora em comunicação e semiótica, 
além de fundadora e CEO do pro-
jeto New Camming Perspective 
(NCP), que atua na indústria de con-
teúdo adulto, no segmento de lives. 

“Ao estudar história é possível per-
ceber que a diferença da modernidade 
para pós-modernidade é a quebra de 
metas narrativas. Antes as pessoas se 
estabeleciam em empresas, construí-
ram família e possuíam um plano de 
estabilidade, com a quebra desse estilo 
de vida, é como se a gente não acreditas-
se mais em nada”, explicou a doutora. 

Segundo Priscila, muitos pesquisa-
dores atribuem a culpa da falta de so-
lidez social à internet, mas ela não vê 
dessa forma, já que toda a estrutura de 
sociedade atual é construída na base 
de vínculos instáveis e as classes sociais 
apenas intensificam uma realidade em 
outras esferas. Mas essa não é uma res-
ponsabilidade exclusiva do mundo vir-
tual, já que quando se sai dele se vê por 
toda parte que está tão ruim quanto ali, 
uma realidade cada vez mais fragmen-
tada e líquida. e completa “Não sou 
como contemplativa nem funcionalis-
ta o meu ponto de vista, é crítico mas 
não sou apocalíptica, o que significa 
que a medida que eu critico, eu pro-
curo pensar em soluções viáveis uma 
vez que não é possível parar o relógio”. 

Um exemplo muito prático sobre a 
efemeridade das relações e objetos, é 
a música. A música clássica era cons-
truída para ser ouvida sem causar 
o sentimento de enjoo, já por outro 
ponto a música com intuito comer-
cial feita atualmente, busca ser repe-
tida o máximo de vezes possível até a 
exaustão, “A música chiclete tem prazo 
de validade, você escuta e ela não sai 
da sua cabeça, você fica viciado na-
quilo, depois você não aguenta mais, 
perde o interesse. Assim também 
funcionam as relações atuais, com 
muita intensidade, um bombardeio, 
depois a saturação e por fim perde 
totalmente a graça, mas são criadas 
exatamente para terem esse efeito”.

E não é por acaso que tudo hoje em 
dia é pensado dessa forma, especifica-
mente para movimentar o consumo, 
que necessita de novidades a todo mo-
mento, fazendo a grande indústria lu-
crar com a insatisfação e a necessida-
de de renovação cada vez mais veloz. 
Uma sociedade que vive do consumo 
imediato precisa estimular a compra 
porque quando se está comprando o 
foco é desviado, não é preciso pensar. 

Zygmunt Bauman aborda essa re-
lação no livro Modernidade Líquida, 
“Numa sociedade sinóptica de vicia-
dos em comprar/assistir, os pobres 
não podem desviar os olhos; não há 
mais para onde olhar. Quanto maior 
a liberdade na tela e quanto mais se-
dutoras as tentações que emanam das 
vitrines, e mais profundo o sentido 
da realidade empobrecida, tanto mais 

irresistível se torna o desejo de expe-
rimentar, ainda que por um momen-
to fugaz, o êxtase da escolha. Quan-
to mais escolha parecem ter os ricos, 
tanto mais a vida sem escolha parece 
insuportável para nós”, esse trecho traz 
a sensação de fuga, e muitas pessoas 
tentam aliviar a rotina dessa forma.

Para Luana, pensando no contexto 
da saúde mental, essa busca por um es-
cape da realidade às vezes é necessária, 
“Todo mundo tem problemas e muitas 
coisas ruins vêm acontecendo na pan-
demia, os momentos de distração e 
não necessariamente uma fuga, criam 
momentos de relaxamento e é impor-
tante se desconectar um pouco daquilo 
que não dá para ser resolvido na hora”.

Estar em constante movimento é 
deixar passar despercebido as faltas de 
afeto e conexão real, “A felicidade está 
relacionada a ter algum propósito na 
vida, algo sólido e se tudo é líquido, 
quando a liquidez evapora o que so-
bra é você sendo obrigado a se depa-
rar com seu próprio vazio’, diz Priscila. 

O ser humano é uma espécie que 
busca naturalmente pela conexão com 
outros indivíduos e essa troca da ex-
periência real, frente a frente, pelo vir-
tual pode desencadear problemas de 
diferentes intensidades, do sentimen-
to de ansiedade a fobia social. Mes-
mo que o mundo online ainda ajude, 
em alguns aspectos aqueles que têm 
pouca habilidade social, o uso indis-
criminado desses recursos apresenta 
mais efeitos negativos, que positivos. 

Pensando em um cenário genera-
lizado, tudo tem se tornado cada vez 
mais substituível, de produtos a pes-
soas. Os eletrônicos são construídos 
com obsolescência programada, o que 
significa que apesar de poderem du-
rar bem mais, eles são feitos para logo 
apresentarem defeitos e ficarem fora 
de moda.  “Você compra um celular 
ele não é feito para durar, você com-
pra uma máquina de lavar ela não é 
feita para durar, tudo é feito para ser 
descartado e essa é característica dos 
tempos modernos” completa Magossi. 
Em um mundo que a cada minuto sur-
gem novos objetos de atração, desejo, 
consumo e perda de valor em um ciclo 
automático, não é de se espantar que as 
relações humanas tenham sido colo-
cadas no mesmo patamar, como mais 
um mero item de conquista e rejeição.

Relacionamentos 

HHoje existe um número enorme 
de meios para se relacionar 
no mundo digital, dando a li-

berdade para cada usuário determi-
nar que tipo de contato está buscan-
do, da amizade até uma relação séria. 

Mas apesar da praticidade, muitas 
pessoas optam por não usar os aplica-
tivos de encontro principalmente pelo 
fato de muitos comportamentos mas-
culinos  desconfortáveis, terem ganha-
do ainda mais força no ambiente virtual. 

A educação na hora da paquera on-

line parece ficar de lado, e estar atrás 
de uma tela encoraja comportamentos 
que dificilmente aconteceriam à pri-
meira vista em um encontro presencial. 

A aparência é o principal pon-
to de crítica dentro dos aplicativos, 
já que a escolha é feita com base no 
que é apresentado e a partir da bus-
ca por uma lista ambulante de exi-
gências, é apenas o começo des-
se mudo absurdamente paralelo. 

Sem contar que esses softwares 
buscam lucrar através de quem utili-
za seus serviços, o que gera um am-
biente de competitividade e automa-
ticamente movimentação financeira. 

Como ponto de partida para exem-
plificar a situação  pode-se usar o Tin-
der, que possui a versão tanto gratuita, 
quanto a paga, que disponibiliza mais 
vantagens para quem está disposto 
a desembolsar uma quantia mensal-
mente no app. Entre elas maior nú-
mero de super likes para distribuir, 
o que gera maior visibilidade para o 
usuário dentro da plataforma, criando 
mais chances de encontrar o par ide-
al para uma noite descompromissada.

Além de ser preciso adaptação a 
uma nova forma de conexão, para 
adentrar esse ciclo de relacionamen-
tos, na internet fica claro que as pes-
soas perdem a característica de ser, 
e passam a se tratar como coisas. 

Em entrevista ao portal online EL 
PAÍS Brasil em maio de 2019, a sexó-
loga e socióloga especialista em gê-
nero Delfina Mieville, declarou que 
as ações no fora da internet tendem a 
serem replicadas de forma mais exage-
rada em aplicativos desse tipo. Como 
se uma dose de coragem fosse adicio-
nada aos comportamentos já prati-
cados por cada um em seu dia a dia. 

Os pontos mais atrativos desse tipo 
de envolvimento para o público em ge-
ral é a facilidade de encontrar alguém 
disposto a se envolver, mesmo que 
momentaneamente, preenchendo a 
carência individual, e o número de op-
ções disponíveis a qualquer momento, 
dando a ideia de que sempre haverá 
alguém melhor, a espera do próximo 
match. A busca por aventuras e novas 
experiências são o combustível para ro-
dar o ciclo do desapego, que fica ainda 
mais desenfreado quando o ego é adi-
cionado, nessa mistura quase química. 

Na avaliação da Drª Priscila Magos-
si, as relações atuais são tidas como 
descartáveis, porque são colocadas 
dessa forma,  não existe a necessida-
de de manter vínculos e nenhum dos 
lados se esforça para manter con-
tato. E assim como os objetos com 
prazo de uso, as relações entram 
na mesma caixinha, na qual a du-
rabilidade não é mais um objetivo.  

Foi necessário criar até mesmo uma 
nova coletânea de palavras para enten-
der esse momento dos relacionamentos 
virtuais como crush, ghosting, e zom-
bieing que basicamente ilustram do de-
sejo ao chá de sumiço e a volta repen-
tina como se nada tivesse acontecido, 
os significados acompanham a atmos-
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fera de desinteresse atrelado ao cool.
Já monogamia e fidelidade parecem 

ser termos do passado, desde que a 
tecnologia proporcionou muito mais 
facilidades para quem quer ter mais 
de um parceiro ao mesmo tempo e da 
forma mais discreta possível. Em uma 
publicação do portal Universa UOL 
de julho de 2020, que narra como 
homens casados apostam em softwa-
res durante a pandemia para elevar 
o ego, traindo as parceiras, é possível 
entender que desde que haja procura 
haverá mercado para todo tipo de ser-
viço na internet. Os dados coletados 
do aplicativo de encontros extracon-
jugais, Ashley Madison, demonstrou 
que 95% dos entrevistados que tra-
em com o auxílio do app  pretendem 
continuar usando a ferramenta e que 
o momento de isolamento torna com-
preensível o desejo de pular a cerca.

Viver tendo o valor questionado e se 
sentindo um objeto tem um peso mui-
to grande, ainda mais quando a busca 
por se conectar profundamente e criar 
laços é um desejo pessoal, saber que 
não é possível atingir os níveis exigi-
dos ou ser bom o bastante para toda 
essa concorrência, pode ser uma con-
clusão aterradora. Então, até onde vale 
se arriscar para viver um romance de 
apenas uma noite, que possivelmen-
te vai apenas diminuir a autoestima 
pessoal e criar ainda mais receios ao 
buscar um parceiro? Aos que buscam 
apenas isso, estão no lugar certo, mas 
não é um lugar para todo mundo.

Bauman reiterou muitas vezes em 

suas obras, entre elas o livro Moderni-
dade Líquida, que os movimentos que 
envolvem a pós-modernidade são ver-
dadeiras máquinas de esmigalhar a so-
lidez,  “Vivemos tempos líquidos, nada 
é feito para durar, tampouco sólido. Os 
relacionamentos escorrem das nossas 
mãos por entre os dedos feito água”.

Mercadoria 

Comprar online sempre ofereceu 
vantagens, mas no ano de 2020 
os números de vendas por meio 

de sites dispararam absurdamente, 
consequência do isolamento social, 
que aumentou o tempo gasto nas redes 
e consequentemente o número de pu-
blicidades recebidas diariamente pelos 
mais diversos aplicativos. Através de 
uma pesquisa realizada pela consulto-
ria Nielsen, que trabalha com análise 
de dados da indústria midiática, em 
agosto de 2020 o consumo através de 
meios online apresentou uma alta de 
47%. Um número bastante expressivo, 
o estudo mostra como sentimentos de 
ansiedade atrelados ao uso prolonga-
do da internet, podem influenciar os 
hábitos de consumo da população. 

Além de estimular as compras, as 
redes sociais também oferecem uma 
infinidade de conteúdo para realizar o 
autocuidado, afinal todos querem es-
tar apresentáveis na sua rotina. Com 
a criação de elementos cada vez mais 
modernos integrados às redes sociais, 
foram geradas ilusões sobre um ide-
al imaginário de beleza inalcançável, 

antes disso os editores de foto já cum-
priam esse papel para quem tivesse 
um pouco de tempo e habilidade para 
manusear ferramentas como o pho-
toshop. Hoje os filtros do Instagram 
são capazes de transformar comple-
tamente as feições de qualquer pessoa 
instantaneamente e o rosto modificado 
de forma  artificial e exibindo padrões 
irreais, tem se tornado o objetivo de 
milhares de adolescentes ao redor do 
mundo. Ser um outro alguém ou um 
alguém modificado por completo tem 
soado alguns alertas, principalmente 
quando o assunto é cirurgia plástica. 

Sobre a arte de tentar ser um outro 
alguém ou disfarçar a realidade, es-
sas ações já foram definidas por es-
tudos, como por exemplo a ideia de 
simulacro, que significa imitação de 
algo ou alguém, como uma pintu-
ra ou ainda algo falso e de aparência 
enganosa, no tratado filosófico do 
sociólogo e pesquisador francês Jean 
Baudrillard, “Simulacros e Simula-
ções” ele aborda a relação entre a re-
alidade e os símbolos na sociedade. 
Apesar de ser um termo complexo 
e parecer um tanto fora de contexto 
para o tema, ele ajuda a explicar atra-
vés de uma abordagem elaborada, em 
conjunto com a teoria da hiper-reali-
dade, que combina o que é realidade 
e ficção de maneira perfeita, o que se 
vive e se propaga hoje em sociedade.

O que é falso parece tomar lugar do 
que é real e confunde ambas as dimen-
sões, tornando a aceitação de si e da 
própria realidade muito mais distan-
te, quando todos aparentam estar fe-
lizes, no auge da vida financeira, em 
relações saudáveis e esbanjando saúde. 

Na Sociedade de Consumo, livro 
também escrito por Baudrillard, os 
objetos são descritos como signos que 
mantêm a concretização dessa rela-
ção de consumo em uma sociedade 
que atingiu um nível altíssimo de de-
senvolvimento industrial capitalista e 
que consequentemente gira em torno 
da aquisição material e do descarte re-
corrente, pela necessidade de sempre 
buscar o que é mais moderno e atual. 

Dessa mesma forma as pessoas têm 
buscado cada vez mais não se tor-
narem obsoletas e se moldarem de 
acordo com as tendências ditadas 
por celebridades, ou digitais influen-
cers, como são nomeados atualmen-
te, em muitos casos completamente 
modificados em sua forma física pelo 
excesso de procedimentos estéticos. 
O que antes era  ditado apenas pela 
moda, maquiagem e cabelo, hoje se 
tornou algo muito mais invasivo, sen-
do “resolvido” com um bisturi. Tudo 
isso para vender a própria imagem, 
ser o que os olhares esperam e além 
de consumir, ser o próprio produto. 

+18+18

A produção de conteúdo adulto 
na internet criou um mercado 
milionário, movimentado por 

empresários, donos de sites e agen-
ciadores que visam o lucro acima de 
tudo. Em uma indústria dominada 
por homens que usam bandeiras de 
empoderamento feminino, incen-
tivo à liberdade sexual e quebra de 
tabus como atrativo, há na verdade 
exploradores de mulheres em neces-
sidade de sobrevivência financeira. 

Indo contra esse cenário  aterrador 
da indústria de entretenimento adulto, 
o movimento social New Camming 
Perspective (NCP), idealizado e diri-
gido por Priscila Magossi, atua direta-
mente e de forma incisiva no modelo 
de mercado tradicional, ultrapassado e 
machista do segmento. “O NCP é um 
mapeamento crítico da indústria adul-
ta com foco específico no segmento de 
lives,  e não é uma crítica à profissão em 
si, não estou criticando o afeto e o ero-
tismo, mas sim a forma como as empre-
sas do setor tem comercializado isso”.  

Priscila se deparou com a realidade 
desse mercado completamente aban-
donado, durante a sua pesquisa de 
doutorado, ela encontrou dados que a 
assustaram e despertaram seu interes-
se ao mesmo tempo “30% da internet 
é pornografia, a maioria dos homens 
consome esse produto, todo mundo 
sabe que isso existe e não há no mundo 
inteiro uma pesquisa sobre isso, não 
tem interesse, a ONU não se importa 
com o tema, ninguém quer falar so-
bre e não existem discussões ou espa-
ço público para debater esse assunto”. 

 O New Camming Perspective atua 
disponibilizando uma nova proposta 
de treinamento para mulheres que bus-
cam fazer parte desse setor conhecido 
como camming, ou seja, se conectar 
através de vídeo, com uma audiência 
que busca por conexões mais frequen-
tes, sinceras e profundas e não apenas 
pela satisfação física momentânea.

 A diferença do NCP para outras 
corporações do ramo, começa des-
de a seleção criteriosa da base de 
clientes, que possuem um perfil di-
ferenciado inicialmente, até a for-
ma como as interações ocorrem. 

“Eu sempre quis deixar um legado 
para o mundo como pesquisadora e na 
cibercultura, e enxerguei nesse merca-
do a possibilidade de fazer algo único 
e que para mim é importante. Reali-
zo o mapeamento crítico de um setor 
completamente abandonado, e isso 
é algo que me move”, conta Priscila.

As barbaridades do segmento adul-
to são inimagináveis, o medo abafa as 
denúncias e mantém ativo todo tipo 
de atividade criminosa e desumana 
acontecendo por trás das câmeras. 

O NCP busca exatamente combater 
a objetificação feminina e a natura-
lização do desrespeito à mulher, com 
foco no real empoderamento femini-
no, na humanização das práticas do 
setor e na contenção de danos causa-
dos pelo formato atual desse mercado.    

A violência simbólica é um dos gran-
des males que deixam rastros nessa in-
dústria, pois ela não é apenas física e 
nos anúncios publicitários desse setor 
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acontecem  encorajamentos ao desres-
peito e a inferiorização, assim como 
também incentivam práticas de reifica-
ção, transformando a mulheres expos-
tas em meras coisas, que perderam sua 
parte humana e estão ali simplesmente 
para satisfazer as práticas perversas in-
dividuais de cada um, mesmo que não 
haja contato e seja apenas um anúncio, 
no imaginário diversas problemáticas 
invisíveis vão se construindo e isso 
respinga na vida em sociedade como 
todo e na forma que esses homens se 
relacionam com a figura feminina. 

Conforme explicou Priscila, os em-
presários por trás de sites famosos no 
meio do consumo pornográfico, costu-
mam agir com bastante má fé, princi-
palmente por as mulheres que chegam 
a esse meio apresentarem inexperiên-
cia e estarem em situação de busca por 
independência financeira, assim como 
a garantia da própria sobrevivência. 
“Todo mundo trabalha porque precisa,  
não tem essa de que a camgirl é a úni-
ca profissional do mundo que não tem 
nada para fazer da vida além de estar 
na frente de uma câmera porque ama e 
adora e realmente é ninfomaníaca não 
existe isso”. E não é à toa que a con-
centração das camgirls está nos países 
subdesenvolvidos como no Leste Eu-
ropeu, na Rússia e na América Latina.

As modelos aceitam a oportuni-
dade porque necessitam, só que a 
menina que chega a uma produtora 
com 18 anos sabendo que o conteú-
do produzido por ela vai continuar 
sendo divulgado até quando ela ti-
ver 40 ano ou mais, o sistema é feito 
para ela não entender e vai continuar 
tudo bem para os contratantes por-
que esse não é um assunto discutido, 
ninguém sabe como esse segmento 
tem ou não que funcionar, por que 
não existe espaço público para isso. 

Quem realmente lucra nessa in-
dústria e está por trás dos bastidores 
opera invisível por uma razão, o pro-
prietário de uma empresa dessas não 
gosta de ser associado ao próprio em-
preendimento, mas condiciona o ca-
dastramento em sites  e exigem que a 
modelo ceda o direito irrevogável da 
sua imagem para uso infinito e eter-
no de tudo que ela fizer em sessão pú-
blica e privada para o site e seus afi-
liados fazerem o que eles quiserem, 

Os Termos de consentimento de 
imagem  geram lucros infindáveis aos 
portadores dos direitos e  colocam as 
modelos contra a parede quando elas 
ousam contestar. Quando essas mulhe-
res procuram ajuda legal, por meio de 
um advogado, para tentar reverter a si-
tuação, geralmente encontram pessoas 
despreparadas para lidar com esse ce-
nário, que também sofrem uma influ-
ência de preconceito externa, herança 
do machismo, e agem dentro da esfera 
jurídica que os concerne, ao analisar 
o contrato eles apenas analisam o que 
foi assinado e constatam que ali cons-
tavam todas as cláusulas, então enten-
dem o contrato como válido e feito por 
livre e espontânea vontade, sem levar 
em consideração em qual momen-

to e condição esse  acordo foi selado. 
Todo lucro que é gerado pertence a 

produtora agora e são quantias altíssi-
mas, mas as modelos estão longe de sa-
ber qual é esse valor. Segundo Priscila, 
muitos sites pagam apenas 12% pelo 
trabalho realizado e ficam com 88%, 
além disso eles detêm todo o material 
das modelos e possuem a liberdade de 
distribuir para onde e da forma quise-
rem. São pessoas poderosas e sem ne-
nhum medo da justiça, que agem por 
debaixo dos panos e veem as mulheres 
apenas como uma simples mercadoria.  

A intimidação é uma arma pode-
rosa nesse meio e quem lucra deli-
beradamente com o trabalho des-
sas mulheres, não aceita abrir mão 
de nenhum benefício ou conquista.  

“Existe sim o medo de denunciar, 
muitas pessoas sofrem em silêncio, 
aceitam dinheiro para ficar quietos 
e seguem suas vidas normalmente. 
Para mim é diferente, eu vou até o 
fim até porque a forma como a mu-
lher é exposta nesse tipo de conteúdo 
adulto são extremamente prejudiciais 
para a vida fora da internet e eu não 
estou disposta a aceitar isso calada.” 

Como CEO do NCP, Priscila Magossi 
já sofreu ameaças diretas por realizar o 
trabalho de conscientização dentro do 
setor, alertando meninas e proporcio-
nando práticas de trabalho justas e coe-
rentes. A doutora explicou ainda que os 
donos de sites pornográficos, são em-
presários anônimos, que não mostram 
a cara, mas que têm pessoas lidando 
diretamente com as ameaças aos seus 
lucros, como capangas que  vigiam 
bem de perto qualquer um que ten-
tar afetar minimamente seu negócio. 
“Experimenta fazer um Twitter com o 
nome do dono de um site desses, você 
vai receber um processo na sua casa 
no dia seguinte”, relatou a jornalista. 

“O que me permitiu montar o NCP 
foi exatamente o meu conhecimen-
to de Ciências Sociais” conta Priscila, 
ter sensibilidade ao lidar com outros 
humanos e entender quais aspectos 
precisam ser trabalhados é funda-
mental,  “Inclusive para poder fazer 
esse mapeamento do usuário e das 
modelos, então assim eu percebi a 
existência de nichos de clientes mui-
to diferentes a partir da sua origem e 
do tráfego social realizado por eles”. 

Quando se fala no New Cam-
ming Perspective, se está abordando 
três áreas diferentes de um esque-
ma que visa unir o conhecimento, 
o respeito e a interação através da 
rede  que são, a pesquisa científica, 
o treinamento e a ação no mercado.

Através do Social Traffic, que con-
siste no mapeamento dos usuários e 
seus interesses, a pesquisadora en-
tendeu as diferentes necessidades que 
surgiram nesse meio, muita vezes os 
homens que procuram um site para 
se relacionar na internet não estão em 
busca apenas de ação física imediata, 
ou seja a exposição da modelo para 
que ele atinja o seu prazer, mas sim 
de conexões mais íntimas e afetivas.

Um exemplo de homens que fazem 

parte do público do NCP, são aqueles 
que possuem boa condição financei-
ra, são bem sucedidos e realizados nos 
outros setores da vida, mas possuem 
muita dificuldade em interagir com 
mulheres, por timidez e tantos outros 
fatores. Esse perfil masculino quer es-
tabelecer conversas sobre interesses 
em comum, falar de filmes, contar so-
bre o dia e ter alguém capaz de trocar 
informações, que vão satisfazer esse 
desejo por conexão além do físico.

Por isso também a busca por mo-
delos que se enquadrem nesse perfil 
são requisitos fundamentais para o 
recrutamento das mulheres que en-
tram no mercado através do movi-
mento criado por Priscila, é neces-
sário ter uma compatibilidade em 
ambos os lados para que a dinâmica 
esperada funcione, ressaltou a CEO. 

“Uma ação sexual dura poucos 
minutos, já uma conexão emocio-
nal dura muito mais e é o que faz os 
usuário voltarem a procurar a mes-
ma garota na plataforma, a identifica-
ção gerada em um ambiente no qual 
acham que só deve existir erotismo.” 

No mundo digital é possível explo-
rar possibilidades e abrir caminhos 
como esse, feitos para desmistifi-
car ramos abusivos, criar espaços de 
interação humana que sejam con-
fortáveis e que ofereçam respei-
to de forma nítida aos envolvidos. 

Enquanto o próprio corpo continu-
ar sendo uma arma e uma armadilha, 
os estereótipos patriarcais e arcai-

cos se mantiverem protegendo quem 
possui poder aquisitivo e não hou-
ver discussão sobre temas considera-
dos polêmicos e tabus, em ambien-
tes criados para isso na sociedade, os 
que lutam contra a maré continuarão 
sendo uma exceção e não uma regra. 

“No meu ponto de vista acredito 
que já chegou num ponto no qual as 
pessoas estão muito cientes da dife-
rença entre caming e pornografia, as 
meninas estão pedindo uma conexão 
emocional maior,  assim como quem 
procura por elas”, comenta Magossi.

 O futuro parece distante mas 
se delineia a cada novo dia, com des-
cobertas, acordos políticos, inovações 
no setor tecnológico e acima de tudo 
nas relações humanas ou na falta de-
las.  “Eu não consigo pensar até onde 
a gente vai chegar, mas eu também 
não me limito,  acho a tecnologia uma 
coisa absurda até porque alguns anos 
atrás nem imaginávamos ter ferramen-
tas que existem hoje em dia” finalizou 
Guilherme sobre sua expectativa no 
amanhã, já Luana acredita que a com-
plexidade dos processos humanos con-
tinuarão com os mesmos princípios, 
atrelados a um avanço maior ou não. 

 E Priscila continuará comba-
tendo as práticas que considera de-
sumanas na internet e na vida, para 
ajudar a sociedade enxergar além 
do que apenas um corpo de carne e 
osso. “Para mim esse é um motivo 
para viver e um motivo para morrer”. 
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Com quem você se conectou hoje?


