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Resumo 

 

O presente artigo está dedicado à compreensão das ritualidades no ciberespaço, com foco na 

aceleração da vida cotidiana (valores e comportamentos que se processam na era vigente) no 

intuito de desvelar o modo como a comunicação com o outro é estabelecida no século XXI. O 

conceito de ritualidade refere-se ao padrão de ações empreendidas em ocasiões particulares, 

com determinada finalidade. O ciberespaço, por sua vez, é compreendido como território 

virtual de deslizamento de signos em tempo real, resultante do processo de digitalização da 

informação, esteio do capitalismo atual. A articulação temática entre comunicação, 

ritualidades, ciberespaço e velocidade é feita com base no referencial teórico das teorias da 

comunicação, da mídia, do pós-moderno, da cultura virtual e do imaginário. Com essas 

características, a relevância deste artigo justifica-se pela contribuição ao campo de estudo da 

comunicação e da cibercultura, a partir de um ponto de vista necessariamente tensional, vale 

dizer, mais criterioso e profundo, dentro do eixo temático “Comunicação e o outro”. 
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Nota introdutória 

A descoberta do outro tem vários graus,  

desde o outro como objeto, confundindo com o mundo que o cerca,  

até o outro como sujeito, igual ao eu, mas diferente dele,  

com infinitas nuances intermediárias.  

Todorov 

 

A argumentação parte do pressuposto de que a insatisfação humana diante da sua 

condição mortal exige constante exercício de esquecimento. No intuito de vencer a morte, o 

homem primordial encontra no mito e nos ritos das religiões primitivas uma maneira de dar 

sentido para sua existência e digerir a ansiedade contida.  

______________________ 

¹ Trabalho apresentado no GP Cibercultura do DT 5 Multimídia, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Sendo a contingência fator de ameaça para a natureza humana desde tempos 

imemoriais, acredita-se que os ritmos de regularidade atuem como antídoto dessa angústia 

ancestral. Para além do caráter sagrado, as ritualidades são compreendidas como vetores 

essenciais de ordenação da experiência coletiva, imprescindíveis para compreensão do 

comportamento simbólico, socialmente padronizado e repetitivo do homem contemporâneo. 

Tendo em vista o caráter apaziguador que as ritualidades exercem sobre a ansiedade, a 

lógica argumentativa deste artigo caminha em direção a uma abordagem interdisciplinar de 

problemas do mundo tecnológico avançado, no que concernem às macrorrelações entre 

elementos da cultura pós-moderna e processos de ritualização na vida cotidiana aplicados 

no ciberespaço e focados na comunicação com o outro. 

 

Da consciência da morte ao ritual primitivo 

 
Para os seres atentos o mundo é um só. 

 Heráclito 
 

 

 

A lógica da complexidade, diagnosticada por Morin em “O paradigma 

perdido” (1973) e “O homem e a morte” (1988), propõe o surgimento da consciência 

como conquista da complexidade no homem genérico2, que evoluiu de maneira gradativa 

e gerou sua hipercomplexidade. De acordo com o autor, a hipercomplexidade humana é 

responsável por distinguir o imaginário do real por intermédio das relações estabelecidas 

entre imagens internas e imagens do ambiente. 
 

Nesse sentido, um sistema hipercomplexo é um sistema que diminui as restrições ao 

mesmo tempo em que aumenta as suas aptidões organizacionais, designadamente e 

sua aptidão para a transformação. Portanto, o sistema hipercomplexo é, em 

comparação com um sistema menos complexo, fracamente hierarquizado, 

fracamente especializado, não estritamente centralizado, mas fortemente dominado 

pelas competências estratégicas e heurísticas, mas fortemente dependente das 

intercomunicações e, por todas estas características, mais fortemente submetido à 

desordem, ao “ruído” e ao erro. (MORIN, 1988, p. 155). 

 

                                                 

² Inspirado nos estudos de Hegel e Marx, Morin utiliza o termo “homem genérico” para designar o homem 

pensado como unidade (a natureza humana, a matriz de princípios geradores e organizacionais), e, ao mesmo 

tempo, em sua diversidade (atualizações dessa matriz geradora em relação a fatores ecológicos, culturais e 

sociais). Por assim dizer "o ser humano nos é revelado em sua complexidade: ser, ao mesmo tempo, totalmente 

biológico e totalmente cultural. O cérebro, por meio do qual pensamos, a boca, pela qual falamos, a mão, com a 

qual escrevemos, são órgãos totalmente biológicos e, ao mesmo tempo, totalmente culturais. O que há de mais 

biológico – o sexo, o nascimento, a morte – é, também, o que há de mais impregnado de cultura" (MORIN, 

2003, p. 40). 
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  Assim, há, com a emergência da consciência, o reconhecimento da condição mortal, e, 

por conseguinte, a inserção do homem num contexto de percepção e representação, ou seja, 

em uma dupla realidade. O duplo refere-se à dualidade primária como consequência da nova 

condição humana de dissociação (MORIN, 1973, p. 75). A divisão instaurada entre o sujeito 

(eu) e a percepção da alteridade (os outros) inicia um conflito de consciência objetiva (o 

reconhecimento de uma morte inevitável), subjetiva (a não aceitação da morte e a crença na 

imortalidade) e temporal (a consciência da transformação de um estado em outro).  

Tendo em vista que a perda da inocência é um ponto sem volta (BAUMAN, 2003, 

p. 15), a longa história da humanidade passa a ser movida por duas necessidades 

conflitantes: simultaneamente com a liberdade e o estímulo de saber que vive, reina o medo 

e a insegurança de não saber o porquê de viver e do que há após a morte. Durand concorda 

com a proposta de Morin a respeito do surgimento da imaginação quando diz que “a 

imaginação simbólica é dinamicamente negação vital, negação do nada da morte e do 

tempo” (DURAND, 1993, p. 97). Ainda sobre essa questão, o tema do duplo envolve uma 

representação e, em seu núcleo, vive uma imagem: 

Desde então a imagem não é uma simples imagem, mas contém a presença do 

duplo do ser representado e permite, por seu intermédio, agir sobre esse ser; é 

esta ação que é propriamente mágica: rito de evocação pela imagem, rito de 

invocação à imagem, rito de possessão sobre a imagem (enfeitiçamento). 

(MORIN, 1988, p.133) 

Jung (1990, p. 87), por sua vez, declara que uma descrição completa da realidade 

inclui a presença da psique humana e um elemento de significação. Sendo assim, a 

formação de um universo imaginário e o questionamento sobre segredos e mistérios da 

existência são as primeiras tentativas de gerenciamento das crises de inadaptação oriundas 

da consciência da morte. Tendo em vista que "a imagem é uma expressão concentrada da 

situação psíquica como um todo [...] tanto inconsciente quanto consciente" (ibid., p. 88), é 

na evasão do mito e do ritual que o homem encontra um caminho para digerir sua angústia, 

impotência e ansiedade diante do enigma da vida.  

Ligado à consciência da morte e à consciência temporal de finitude, encontramos 

um ser devorado pela ansiedade, a crise, a neurose, as tentativas de conjurar, 

superar ou adaptar-se à morte: uma tentativa de adaptação que desembocará 

numa inadaptação radical que se irá fixar de maneira mágica, ritual, sempre 

incerta, crítica. (ROGER, 1999, p. 100). 

Sem as práticas rituais, que testemunham sobre o caráter gregário da espécie de 

modo a reforçar a sociabilidade, os indivíduos não se vinculariam nem 

fortaleceriam seus vínculos, já que estas práticas criam novos vínculos e mantêm a 

memória dos vínculos já existentes. Considerando que os vínculos comunicativos 

alimentam-se do universo simbólico e mítico partilhado, bem como das linguagens 

e de suas codificações, cabe ao ritual ser o ato de alimentar-se, o acontecimento da 

refeição partilhada desses alimentos. O ritual confirma, re-atualiza e reforça o 
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caráter social e partilhado dos códigos culturais. Por isso as práticas rituais são tão 

fundamentais nas relações comunicativas, em especial nos momentos de 

estranhamento e transição, momentos nos quais os vínculos precisam ser criados 

e/ou reforçados ou o grupo estará sob ameaça. (CONTRERA, 2005, p.3). 
 

Conforme proposto por Contrera na citação acima, os vínculos desempenham o 

importante papel de sustentação da comunicação humana. Entende-se por vínculo o 

mecanismo complexo, múltiplo e vivo de apropriação (conquista) do outro, capaz de 

evocar memórias passadas (lembranças) e memórias futuras (desejo).  A linguagem, por 

sua vez, nasce como meio de representação do real para um universo cultural, que deve, 

necessariamente, ser partilhado, ou seja, vinculado.  Ou, na voz de Morin (1973, p. 74): 

“é mais sensato pensar que foi a linguagem que criou o homem e não o homem que 

criou a linguagem”. Sobre o tema, Cyrulnik diz: 

Os seres organizados são forçados a interagir de modo constante com seu meio 

para viver. Essa atividade intencional, como tem a vida por projeto, exige uma 

busca de informação. Essa intenção de viver leva a filtrar, selecionar e organizar 

o percebido em função do que é necessário para viver. (1995, p. 17). 
 

Baitello Jr. (1997, p. 72) apoia Cyrulnik e sublinha que a própria cultura é 

responsável por elaborar mecanismos de superação para a dualidade nascimento-morte ao 

criar mitos, rituais mágicos e similares. Nesse sentido, Morin afirma que a tarefa da cultura é 

realizar os mitos, desembaraçando as revelações profundas e arquetípicas em relação às 

potencialidades e conflitos do desejo humano, uma vez que “o homem somente se realiza 

plenamente como ser humano pela cultura e na cultura” (1988, p. 52).  

Conforme definição de Campbell (1994, p.33), o mito é o relato de um conto sagrado, 

de representação primordial, no qual repousam os paradigmas das experiências e condutas 

humanas. Antes de formulado e fixado como narrativa, o mito é a palavra e a imagem que 

circunscrevem determinada experiência através dos sentidos. Vividos por personagens 

míticas ao invés de humanas, os mitos revelam os mistérios da criação ao tratar de questões 

fundamentais e eternas, tais como identidade, vida e morte. Por isso, não se pode encarar ou 

analisar os mitos como “histórias divertidas” (BAUMAN, 2003, p. 14). De acordo com 

Bauman(2003), o objetivo do mito é “ensinar por meio da reiteração sem fim de sua 

mensagem: um tipo de mensagem que os ouvintes só podem esquecer ou negligenciar se 

quiserem” (p.14). 

O complexo teórico de Jung (2005, p. 93) conflui para o pensamento de 

Campbell, Baitello, Contrera e Morin, e declara que os símbolos e sua cadeia de 

significados fazem com que a tudo seja dado um sentido e uma explicação, o que permite 

ao homem interagir com o ambiente que o cerca de modo conectivo. Tanto os conteúdos 
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da existência individual (inconsciente pessoal) quanto os arquétipos (imagens do 

inconsciente coletivo) são camadas psíquicas que se manifestam através dos símbolos – 

por detrás de cada símbolo existe um sentido profundo, que representa sempre muito mais 

do que seu significado imediato. Assim, Jung também conclui que a natureza humana 

conduz tanto à formação da cultura quanto à criação de símbolos, que originam tanto o 

mito quanto o ritual primitivo. 

O conceito de ritual foi descrito por Turner (1974, p. 69) como uma cerimônia 

padronizada, na qual predominam elementos míticos, simbólicos, religiosos, irracionais e 

sagrados em detrimento do comportamento prático, técnico, racional, científico e profano. 

Como reafirmação do mito e ação direta de transcendência, o ritual aponta um caminho de 

conexão com o Cosmos, quando homem e sacralidade estabelecem uma relação de unidade. 

Em outras palavras, é pelas práticas arcaicas do êxtase que o homem primordial deixa de ser 

profano, religa-se ao sagrado e alcança, durante o rito, a totalidade procurada desde o 

surgimento da sua consciência e hipercomplexidade. Segundo Eliade (1996, p. 88), enquanto 

o mito tem por objetivo dar sentido à vida, o ritual tem por finalidade comemorar aquilo que 

o mito rememora. No entanto, a eficácia do verdadeiro ritual depende do conhecimento e uso 

correto dos quatro elementos básicos de composição3
, conforme a seguir: 

1. Como primeiro elemento, está a manipulação dos símbolos sagrados. Realizada pelos 

mestres de poder, a utilização desses símbolos opera como manifestação de mistificação e 

legitimidade. Os objetos mágicos, utilizados durante o ritual, atuam como portais que adormecem 

os filtros da consciência para a “abertura do coração e da alma” (ELIADE, 1996, p. 89).  

2. O segundo aspecto de representação ritual diz respeito ao seu formato. Constituído por 

hierarquias e regras de atuação e posicionamento, o ritual formula o contato entre o povo e os 

donos de poder. Os mestres reivindicam sua autoridade através do uso de seus poderes 

especiais, intermediando mundo humano e mundo divino. Como unidade de observação e 

experiência concreta, o rito possui tempo de ocorrência e espaço específico, ambos sinalizados 

pelos Deuses, além de participantes previamente preparados e iniciados. 

3. Com caráter de solidariedade e cumplicidade, o ritual proporciona a vinculação como 

terceira premissa para a sua realização. A identidade entre os membros e a sensação de 

aceitação vem da unidade final: em uma prática de rito, todos os membros do grupo estão 

unidos em prol de um objetivo comum. 
 

                                                 
3
 A sequencia da argumentação foi inspirada nas seguintes obras: “O sagrado e o profano” de Eliade (1996), 

“Mitologia grega” de Brandão (1991) e “A imagem mítica” de Campbell (1994). 
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4. Como último elemento, estão a classificação do mundo e a construção da realidade, 

desencadeando uma única vivência de sentido em todos os participantes da cerimônia do 

culto de mistério. A cosmovisão – a visão cognitiva da vida e do mundo – não limita sua 

compreensão às regras lógicas da racionalidade; o pensamento mítico proporciona ao homem 

primordial um mundo de sentidos comprovado pela sua experiência criativa.  
 

 

 

Do ritual mítico às ritualidades profanas 

 

 
Não é apenas tal ou tal faceta de nosso ser que é social, 

é toda a existência humana. 

Todorov 

 

Após o desenvolvimento lógico sobre como o termo é constituído, cabe salientar 

que o conceito de ritual não se restringe ao seu aspecto mágico e religioso. O fenômeno 

da ritualidade (sagrada ou profana, primitiva ou contemporânea) é compreendido como 

um padrão de ação sequencial e ordenado, de atos e gestos, caracterizados por diferentes 

graus de convencionalidade, rigidez, fusão e repetição, prescrevendo um comportamento 

cultural (PEIRANO, 2003, p. 53).  

Considerando a constatação da Etologia
4
 de que as ritualidades relacionam-se ao 

que há de mais arcaico e constante no comportamento entre os seres vivos, nota-se que a 

vida, na era contemporânea, também é permeada de ritos, que, no entanto, são profanos. 

Exemplos dessas ritualidades profanas são facilmente encontrados em eventos cotidianos, 

tais como assistir a capítulos de novelas, concertos de música e eventos esportivos, receber 

premiação no trabalho, ingressar e formar-se na universidade, além dos ritos familiares 

(nascimento, morte, noivado, casamento, aniversário etc.) e dos feriados da cultura local (no 

caso do Brasil: vestir-se de branco na festa de Ano Novo, festejar o Carnaval, comprar ovos 

de chocolate na Páscoa, comemorar dia das mães, dos pais e das crianças, iluminar a cidade 

e trocar presentes no Natal etc). Para Eliade (1996):  

O homem profano é o resultado de uma dessacralização da existência humana. Isto 

significa que o homem a-religioso se constitui por oposição a seu predecessor, 

esforçando-se por se “esvaziar” de toda religiosidade e de todo significado trans-

humano. Ele reconhece a si próprio na medida em que se “liberta” e se “purifica” 

das “superstições” de seus antepassados. Em outras palavras, o homem profano, 

                                                 
4
 Ciência que estuda o comportamento animal. 
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queira ou não, conserva ainda os vestígios do comportamento do homem religioso, 

mas esvaziado dos significados religiosos. Faça o que fizer, é um herdeiro. (p. 166) 
 

 

 

A proposta deste artigo é fielmente ilustrada na citação acima, uma vez que se parte 

do pressuposto de que os processos de ritualização representam vetores de ordenação da 

experiência coletiva independentemente da época em curso. Em outras palavras, se o estado 

da arte do espaço e do tempo representa a fôrma da forma pela qual as ritualidades se 

manifestam em determinado período da História, mapear os rituais contemporâneos 

significa decodificar construções sociais prevalecentes na atualidade.  

As contribuições das teorias da comunicação até o presente momento estão voltadas 

para a defesa de que há um núcleo sagrado nas ritualizações contemporâneas que se manifesta 

por intermédio dos meios de comunicação (tanto os de massa, quanto os digitais/interativos). 

Trata-se da crença de que os rituais da mídia são pálidas releituras do ritual primitivo. Nessa 

perspectiva, a mídia ocupa “uma espécie de materialidade mística” (MAFFESOLI, 1996, 

p.263) e, assim, o ritual de unificação apresenta-se como evento espetacular, o herói mítico 

manifesta-se como modelo de consumo, e o arquétipo mitológico surge como estereótipo, 

em uma sociedade que não é mais mágica, mas ainda procura o encantamento perdido.  
 

Esta argumentação, por sua vez, aventura-se na perspectiva de que os rituais 

contemporâneos estão amplamente livres da ideia de transcendência ou de reencantamento do 

mundo (ainda que simulado) pela sociedade vigente. A percepção de que o que mantém o 

formato do ritual intacto no presente não é o diálogo imperfeito e incompleto entre conteúdo 

arcaico e mídia contemporânea, mas a constatação de que os processos de ritualização são 

intrínsecos ao gênero humano e estão intricados em complexas relações sociais que ultrapassam 

o limiar da temporalidade, é oriunda da leitura das obras de Morin a respeito da sociologia do 

homem. O autor (1988, p. 78) declara que a insatisfação humana diante da sua condição mortal 

exige constante exercício de esquecimento. Sendo a contingência fator de ameaça para a 

natureza humana desde tempos imemoriais, os ritmos de regularidade (isto é, as 

ritualidades) agem como antídoto dessa angústia ancestral. Terrin concorda com a proposta 

de Morin e diz: 

 

 

O rito coloca ordem, classifica, estabelece as prioridades, dá sentido do que é 

importante e do que é secundário. O rito nos permite viver num mundo 

organizado e não-caótico, permite-nos sentir em casa, num mundo que, do 

contrário, apresentar-se-ia a nós como hostil, violento, impossível (TERRIN, 

2004, p. 19). 
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Assim, reconhece-se que o tempo e o espaço delimitam ciclos culturais (rotinas, 

hábitos etc.), que, por sua vez, regulamentam ações humanas. Já as rotinas e a mitologia 

envolvidas nas ritualidades configuram um fenômeno comunicacional na medida em que 

afetam o modo pelo qual a cultura se molda: os ritos refletem a maneira por intermédio da 

qual os grupos sociais celebram, mantêm e renovam o mundo em que vivem, além de 

controlar e organizar aspectos sociais da vida cotidiana. Dessa forma, compreende-se que 

os rituais também se relacionam às questões de gênero e poder, reforçando-as, além de 

ilustrar a unidade dos participantes como grupo social, ao combinar a prática e o simbólico 

em cenários específicos. Ou seja, os rituais também desempenham papel de inclusão do 

indivíduo em determinado grupo social e exclusão dos demais (TERRIN, 2004, p.75). 

 

Das ritualidades profanas às ritualidades no ciberespaço 

 

Não pertencer a ninguém é não se tornar ninguém. 

Cyrulnik 

 

No intuito de apreender características fundacionais e recorrentes da cultura 

contemporânea, o compromisso do presente estudo com a crítica permite considerar as 

ritualidades com maior interesse do que de costume. Este artigo busca compreender a raiz 

da questão a partir da percepção da existência de duas funções primordiais ativas: a 

necessidade de segurança e a orientação de grupos sociais. O destaque passa a ser analisar o 

ritual e a sua racionalidade de base no contexto do ciberespaço, para decodificação das 

ritualidades, dos fluxos de informação e das construções sociais e simbólicas prevalecentes 

na rede. Considerando todos os aspectos que integram o conceito de ritual, a argumentação 

está vocacionada à investigação das ritualidades cotidianas, na presentidade mediática 

específica da cibercultura, vale dizer, relacionada às tecnologias digitais e à interatividade, 

no que ambas se articulam com o ciberespaço.  

A cibercultura, neste momento, é tomada como conceito válido para nomear a 

época em curso, recobrindo, portanto, a recente fase de desenvolvimento digital do 

capitalismo. Como tal, essa cultura digital é marcada pelas características da cultura pós-

moderna, nomeadamente e, sobretudo, pela lógica do excesso e da fragmentação, ausência 

de finalidade e incerteza estrutural. Nesse contexto, o ciberespaço configura-se como um 

território virtual de circulação e produção simbólica, regido pelas leis do mercado 

corporativo e das audiências (TRIVINHO, 2007, p. 118). Trata-se, portanto, de uma 
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investigação centrada no ciberespaço e em seus impactos social-históricos na 

contemporaneidade, tendo como ponto de intersecção inextricável os processos 

comunicativos e semióticos, subordinados à velocidade. 

A abordagem dessa temática passa, necessariamente, pelo contexto do processo 

civilizatório instituído ao longo do século XX, marcado pelo fenômeno glocal, ou seja, por 

uma existência inteiramente condicionada pela visibilidade mediática. O conceito de glocal 

refere-se a “um processo social mediatizado e sincrético, nem global, nem local, situado e 

realizado tanto além quanto aquém de ambos, como vertente de terceira grandeza” 

(TRIVINHO, 2009, p. 3). Já a visibilidade mediática configura o imperativo 

comunicacional da necessidade em aproximar-se do foco mediático a partir da encenação 

do si-próprio e dos pertences e interesses comuns (TRIVINHO, 2009, p. 3). 

O ciberespaço, palco estrutural da construção de parâmetro coletivo de sentido, 

apresenta seus próprios ritos de periodicidade e previsibilidade, o que gera nova noção de 

tempo. O fenômeno da glocalização funda a recriação do espaço; que não se perde, mas se 

desloca para um ambiente virtual. O corpo humano é fisicamente suspenso, remodelando a 

significação sensorial a partir de informações digitais, coletivas e imediatas (TRIVINHO, 

2010, p. 120). A troca do mundo físico (concreto) pelo virtual (imaterial) inverte a 

codificação do real: a realidade torna-se imagética, construída mentalmente num universo 

virtual, que repousa em ligações tênues, sobre eixos delicados (BAUDRILLARD, 2001, p. 

61). Toda economia, cultura e política do século XXI passam por um processo de 

negociação, distorção e apropriação dessa dimensão espaço-temporal, que se alimenta de 

uma vida imaginária, voltada para a mercadoria (BENEDIKT, 1991, p. 62).  

A delimitação do espaço (virtual) e do tempo (instantâneo), a construção do real (por 

intermédio da visibilidade mediática articulada pelo glocal), a conectividade (o deslizamento 

de signos de um contexto glocal a outro) e a manipulação dos símbolos (textos, imagens e 

sons) compõem a estrutura típica das ritualidades contemporâneas, vivenciadas no 

ciberespaço. Com base em toda argumentação desenvolvida até então, é possível reconhecer 

que todas as ritualidades da vida cotidiana ciberespacializada estão imbricadas na lógica 

temporal, mas devido ao objetivo deste artigo, optou-se por focar naquelas em que esta 

lógica se mostra ainda mais explicita. Entre elas, destacam-se: 

 Dispersão hipermediática: Relaciona-se a um quadro de hiperatividade no qual o 

indivíduo acessa a rede no intuito de realizar determinada atividade, mas sua atenção é 
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facilmente desviada para outros contextos, sem que haja relação com a tarefa que o sujeito 

se propôs a executar inicialmente. 

 Pressuposição do acesso imediato: Trata-se da disponibilidade do acesso no exato 

instante em que o sujeito deseja se conectar à rede.  

 Compulsão do acesso: Define-se pela dependência do indivíduo em se manter 

conectado à rede compulsivamente sob penalidade de se sentir “desligado” ou “distante” do 

mundo real. 

 Fobia da desconexão em tempo real: Pode ser descrito como o medo desvairado 

de ficar desconectado – seja por ter esquecido o celular em casa, pelo descarregamento da 

bateria, pelo não funcionamento da rede no momento (ou vir a não funcionar num 

curto/médio/longo intervalo de tempo). 

Neste momento, vale lembrar que todo ritual comemora aquilo que o mito rememora 

para não cair no esquecimento e que a forma mais antiga e permanente de exercício do 

poder é o controle do tempo. Segundo Lyotard (1986), os dois grandes mitos justificadores 

da modernidade eram: (1) a humanidade como agente heroico da sua própria libertação 

através do avanço do conhecimento; e (2) a progressiva revelação da verdade (isto é, a 

crença nos fios condutores). No caso da pós-modernidade, seu mito definidor relaciona-se à 

perda da credibilidade das metanarrativas5, o que faz deste um processo civilizatório que 

não aponta para onde vai, uma vez que não existe mais a crença de se estar caminhando 

para algum lugar. A eternização do presente é a principal razão para o prognóstico desse 

mito, que – não apresenta sentido bem definido justamente por ser eterno – traz diversas 

micro-histórias que correm em paralelo e desembocam na fragmentação do cotidiano. As 

ritualidades contemporâneas, por sua vez, legitimam essa fragmentação do presente através 

da dispersão, pressuposição e compulsão do acesso, por exemplo. Essas ritualizações 

fragmentárias são provenientes de um processo psicossocial (individual ou coletivo) de 

representação, motivação, organização e visibilidade que se traduz nos modos de sentir, 

pensar e agir do sujeito na vida cotidiana, além de confirmá-lo. 

No que tange a um recorte do ciberespaço com mais especificação em relação às 

suas ritualidades, depara-se com as redes sociais, fundamentalmente caracterizadas pela sua 

habilidade de se fazer e desfazer com velocidade ímpar. O estudo desenvolvido por Bauman 

(2003) observou que a cultura pós-moderna (chamada de “modernidade líquida” pelo autor) 

                                                 
5
 À essa perda de credibilidade das metanarrativas,  Lyotard, em "A condição Pos-Moderna" (1986), 

diagnosticou como fim das grandes narrativas e Fukuyama, em "O Fim da História e o Último Homem” (1992), 

definiu como fim da historia. 
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favorece a comunidade de ocasião em oposição ao pertencimento a uma comunidade de 

origem. Como essas comunidades de ocasião não são mais constituídas a partir do contato de 

corpo presente, os vínculos tornam-se efêmeros, criados, desenvolvidos e mantidos por 

intermédio da rede. Em suma, o ambiente virtual é compreendido como a primazia do 

simulacro; o palco estrutural dos ritos contemporâneos, a subjetividade da época, uma realidade 

híbrida que reproduz o capitalismo em sua fase avançada. Na busca pela informação 

instantânea, reconhece-se como ritualidades típicas das redes sociais subordinadas ao 

ciberespaço (em âmbito espacial) e à aceleração da vida cotidiana (em âmbito temporal): 

 Voyerismo hiperinterativo: refere-se ao hábito reativo de ler e comentar 

publicações (mensagens, fotos e/ou vídeos) dos demais usuários da rede com tamanha 

frequência que chegue a desenvolver um sentimento de vinculação/participação/relevância 

na vida do outro; 

 Validação obsessiva da identidade verdadeira: é um processo de reconhecimento 

de si mesmo e dos outros em ambiente virtual, e das relações entre eles, de tal modo que seja 

preciso que o outro, ser digital, valide a existência do primeiro em suas publicações online 

diariamente (fotos, mensagens, status de compromisso etc.); 

 Validação obsessiva da identidade construída: é o processo no qual e pelo qual o 

indivíduo se empenha obsessivamente em adaptar seu perfil online, a fim de aparentar viver 

uma realidade nem sempre verdadeira; 

 Criação e preservação frenética de personas: configura-se como expressão de 

várias facetas da personalidade do sujeito na rede, representada pela criação e preservação 

de novas identidades/fakes, de modo frenético e constante; 

 Publicização recorrente de momentos da vida privada: relaciona-se a postagens 

que mencionam localização (onde), companhia (com quem) e atividade (o que), 

desenvolvidas pelo sujeito em tempo real constantemente; 

 Selfies: trata-se do desejo obsessivo compulsivo de produzir fotos de si mesmo e 

publicá-las em redes sociais, que pode ser classificado em três níveis6:  
 

Selfies borderline: tirar fotos de si mesmo em média três vezes por dia, mas não 

publicá-las em mídias sociais; 

Selfies aguda: tirar fotos de si mesmo em média três vezes por dia e publicá-las em 

redes sociais; 

                                                 
6 A distinção entre os níveis de selfies foi diagnosticada pela Associação Psiquiátrica Americana (APA), que 

considera o “fazer selfies” um transtorno mental. 
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Selfies crônica: desejo incontrolável de tirar inúmeras fotos de si mesmo ao longo 

do dia e postá-las em mídias sociais mais de seis vezes por dia. 

 

 Visibilidade social compulsória: é gerada pela aprovação e reconhecimento 

oriundos da necessidade de volatilização a todo o momento; 

 Cyberbullying em tempo real: caracteriza-se pela frequência (constante) das 

mensagens difamatórias ou ameaçadoras que circulam nas redes sociais e afetam 

emocionalmente o alvo da ofensa; 

 Catalisação de emoções repentinas: compreende-se pela brusca erupção do 

sentimento de culpa por não se estar “aproveitando a vida como deveria” após visualizar (e 

se comparar com) atualizações em tempo real dos amigos, comumente repletas de fotos de 

festas, viagens, com família, namorado/a e amigos, aparentemente felizes. Esta ritualidade, 

responsável por alterações repentinas de humor, ocorre em função das interações sociais 

dentro da rede ou pela falta dessas relações. 

 Sensibilização social hipermediática: trata-se da solidariedade de rede típica de 

comunidades virtualizadas – ou seja, norteadas pela instantaneidade –, que pode ser 

exemplificada por ações relacionadas à doação de dinheiro por motivos nobres, adoção de cães 

e gatos, divulgação de maus tratos de animais, homenagem a celebridades e pessoas queridas; 

Numa avaliação geral sobre redes sociais, pode-se dizer que assim como Gutenberg 

fez dos homens comuns leitores, as máquinas xerox permitiram a otimização do trabalho dos 

editores, a eletrônica e os computadores em rede transformam seus usuários em autores 

(McLUHAN, 1967, p. 87). A interatividade tornou-se uma exigência típica da época em 

curso, de tal modo que existir significa aparecer, e que aparecer significa poder. Sobre o tema, 

Trivinho (2009, p. 1) afirma que os alicerces em que os critérios de participação e 

pertencimento se apoiam apresentam-se vinculados à procura incessante por reconhecimento, 

prestígio e fama difusa. Em outras palavras, é como se a vida passasse, necessária e 

problematicamente, por redes sociais e a existência atual estivesse, fatalmente, vinculada a 

esse tipo de visibilidade.  

 

Considerações Finais  

 

Nada é tão insuportável para o homem como estar em sossego  

absoluto,sem paixões, sem ocupação, sem distração,  

sem tarefa. Então ele sente o seu nada, seu abandono,  

sua insuficiência, sua impotência, seu vazio.  

Merleau-Ponty 
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Conforme visto anteriormente, ritualidades são formas de especificação de 

processos repetitivos, laudatórios, cíclicos, que estabelecem sentido às práticas culturais, 

em determinado espaço e tempo. Ao partir do pressuposto de que os processos de ritualização 

são imanentes ao modus vivendi do social-histórico do gênero humano, e estão entrelaçados por 

relações sociais de alta complexidade, conclui-se que, na cibercultura, as ritualidades exercem a 

mesma função de agregação simbólica (isto é, de vincular o indivíduo ao coletivo). 

Desvelar o modo pelo qual os processos de comunicação e ritualização são estabelecidos no 

ciberespaço significa desvendar a fronteira pela qual a sociedade atual redefine as noções de 

tempo e espaço, natural e artificial, real e virtual, público e privado, próximo e distante, 

ficção e realidade, e assim por diante. Essa explanação tem a máxima importância para a 

compreensão do modo pelo qual os vínculos sociais são estimulados e fortalecidos, o 

parâmetro de sentido coletivo, construído, e os valores, constituídos, uma vez que 

ciberespaço e cotidiano são termos inseparáveis na era pós-moderna. 
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