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Resumo: Esta pesquisa, voltada para as relações 
entre solidão e Internet naquilo que a Sociologia 
chama de “modernidade tardia”, envolveu: a 
realização de seis entrevistas com estrangeiras 
intercambistas na Unicamp; e uma pesquisa 
bibliográfica centrada nos livros Modernidade e 
identidade (Giddens 2002) e Alone together 
(Turkle 2011). Também foram mobilizados os 
filmes Her (Jonze 2013) e The half of it (Wu 2020), 
como referência e ilustração. Concluímos que 
existem relações importantes entre a experiência da 
solidão na modernidade tardia, e o uso da Internet 
como meio de controle sobre as relações 
interpessoais, e de proteção contra os riscos 
inerentes a tais relações.
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Em meados dos anos 1990, quando a Internet ainda estava no início de sua ascenção como 
principal mídia global, o sociólogo espanhol Manuel Castells (2010:387) já foi capaz de reunir 
uma série de pesquisas indicando como ela “aumentava as chances de solidão, sentimentos de 
alienação ou mesmo depressão”. Por outro lado, mais recentemente, a psicóloga social 
estadunidense Sherry Turkle (2011:272) constatou que, “na vida digital, tranquilidade e solidão 
são raras”, e o sociólogo canadense David Toews (2018:147) mostrou como a busca pela 
“privacidade” na vida online envolve aspectos importantes de “uma necessária solidão, um 
tempo livre da performance social”. Mas afinal, como colocou a socióloga portuguesa Elsa G. 
Teixeira: “há mais solidão nos nossos dias ou, pelo contrário, nunca estivemos tão próximos?”

A reflexão sobre as relações entre a Internet e o sentimento de solidão ganha importância 
nesses tempos de pandemia, quando usamos a Internet e nossos aparelhos eletrônicos para 
manter nossos relacionamentos vivos e responder a necessidades emocionais. Mas em que 
medida a Internet pode ser ligada a um possível aumento do sentimento de solidão na 
modernidade tardia? Esta pesquisa buscou responder essa pergunta a partir de duas frentes 
paralelas: (1) a realização de seis entrevistas com estrangeiras intercambistas na Unicamp; e (2) 
uma pesquisa bibliográfica dos livros Modernidade e identidade (Giddens 2002) e Alone 
together (Turkle 2011). Os filmes Her (Jonze 2013) e The half of it (Wu 2020), assim como 
outras referências bibliográficas, também são mobilizados nesta exposição, indicando possíveis 
desdobramentos para nossas descobertas.

Seis intercambistas estrangeiras na Unicamp
Foram realizadas entrevistas com seis mulheres estrangeiras intercambistas na Unicamp (cf. 
Quadro 01), com o objetivo de compreender o papel que a Internet desempenha na 
manutenção de seus vínculos com amigos, familiares e outras referências de seus locais de 
origem, e também na criação de novos vínculos aqui no Brasil. Foram elas (nomes fictícios): a 
chilena Flor (23 anos); a argentina Geraldine (26 anos); a chinesa Luana (20 anos); a chinesa 
Nadine (20 anos); a russa Sasha (23 anos); e a colombiana Silvia (20 anos). Todas já realizaram 
pelo menos um outro estágio internacional anteriormente, e todas têm datas marcadas para 
retornar aos seus locais de origem, de onde elas possivelmente partirão novamente para explorar 
outras escolhas do mundo moderno, se assim desejarem.

No geral, a Internet é vista pelas intercambistas como uma grande facilitadora em suas 
vidas porque permite que elas mantenham contato com seus familiares e amigos, pessoas muito 
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Nadine
(chinesa, 20 anos)
Usa a internet para jogar online 
com os seus amigos, usa 
mensagens de texto como uma 
ferramenta para se aproximar 
deles, mas usa ligações telefôni-
cas para falar com seus familiares 
e com seu namorado, com quem 
tem uma intimidade maior. 
Assim, ela adapta o uso das redes 
sociais digitais às suas neces-
sidades específicas, e se considera 
satisfeita nessas circunstâncias.

Sasha
(russa, 23 anos)
Vê a Internet como um elemento 
essencial na sua adaptação ao 
Brasil, pois além de permitir o 
acesso facilitado a informações e 
aos seus amigos e familiares 
distantes, também facilita o 
desenvolvimento de laços com 
pessoas novas. Assim, no geral, a 
Internet lhe permite manter uma 
estabilidade em suas relações, 
mesmo dentro de vários contex-
tos distintos ao mesmo tempo.

Silvia
(colombiana, 20 anos)
Acha as redes sociais unem as 
pessoas, quando permite que elas 
se comuniquem mesmo quando 
estão distantes, mas que afastam 
as pessoas quando, mesmo juntas 
no mesmo espaço, elas ficam o 
tempo todo no celular. Ela acha 
melhor interagir com as pessoas 
que estão presentes com ela, e 
deixar para se comunicar com os 
amigos e a família, que estão 
longe, quando ela está sozinha.

importantes para elas, mesmo em circunstâncias excepcionais como as da pandemia. Sem a 
Internet, e sem a possibilidade que ela oferece de permancer em contato com seus locais de 
origem, talvez a maior parte delas não tivesse a opção de realizar um intercâmbio internacional. 
Todas elas afirmaram que a sua solidão era aliviada pelo uso tecnológico. 

Para as mulheres intercambistas entrevistadas, as redes sociais digitais permitem que a 
sensação de solidão provocada pelo seu deslocamento diminua. Todas elas usam a Internet para 
falar com seus amigos e familiares que moram nos seus países de origem. Mas elas também 
expressaram, de alguma forma, a sensação de que as pessoas ao seu redor utilizam a Internet 
com uma frequência maior do que seria saudável. Quatro das seis entrevistadas disseram não 
usar a Internet com muita frequência e três delas disseram que a Internet as fazia se sentirem 
cansadas, por oferecer “muita informação”. Elas acreditam que a presença constante na Internet 
pode ser um problema para muitas pessoas, mas não acreditam que elas mesmas apresentem 
esse tipo de problema em suas vidas.

Risco e cálculo na modernidade tardia
Em seu livro Modernidade e identidade, o sociólogo inglês Anthony Giddens (2002:10) chamou 
de “modernidade” uma “ordem pós-tradicional” na qual as “certezas da tradição e do hábito” 
deram lugar à “dúvida, característica generalizada da razão crítica moderna”. Segundo o 
sociólogo, a modernidade “institucionaliza o princípio da dúvida radical e insiste em que todo 
conhecimento tome a forma de hipótese”, i.e., de “afirmações que bem podem ser verdadeiras, 
mas que por princípio estão sempre abertas à revisão e podem ter que ser, em algum momento, 
abandonadas” (Giddens 2002:10). Giddens (2002:221) usa as expressões “alta modernidade” e
“modernidade tardia” para se referir à atual “radicalização e globalização dos traços básicos da 
modernidade”, epitomizadas por Ulrich Beck (1992) na expressão “sociedade do risco”. Para

Quadro 01: Síntese das principais idéias reunidas nas entrevistas com seis mulheres estrangeiras 
intercambistas na Unicamp (nomes fictícios).

Luana
(chinesa, 20 anos)
Para ela, as redes sociais parecem 
uma boa alternativa para as 
pessoas tímidas, que encontrari-
am vantagens nelas, em compa-
ração ao contato presencial. Para 
pessoas mais retraídas, o contato 
online talvez facilite a interação, 
por não sentirem da mesma 
forma a pressão dos julgamentos 
do outro. A Internet, nesse caso, 
entra como um bem vindo 
mediador.

Geraldine
(argentina, 26 anos)
Afirma usar a internet para se 
distrair quando está entediada, e 
para ver o que seus amigos estão 
fazendo naquele momento. 
Assim, ela pode interagir com 
eles, e lhes enviar uma mensagem 
de texto, ou talvez uma foto, 
mostrando o que ela mesma está 
fazendo, em comparação. Isso faz 
com que a internet sirva como 
um instrumento de conexão para 
ela.

Flor
(chilena, 23 anos)
Expressou o desejo de que as 
pessoas ao seu redor vivessem 
mais o momento presente, ao 
invés de estarem sempre atentas 
à vida online. Ela preferiria ver as 
pessoas correndo riscos e enfren-
tando abertamente as reviravol-
tas que os acontecimentos 
inesperados provocam em vidas 
humanas, do que utilizando 
avanços tecnológicos para se 
protegerem disso.
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Giddens (2002:11, 33), viver na “sociedade do risco” da modernidade tardia (i.e., “pensar em 
termos de risco”) “significa viver com uma atitude calculista em relação às possibilidades de 
ação”.

Para Giddens, um dos principais desafios que o indivíduo enfrenta na modernidade é o de 
ser responsável pelos seus próprios atos e pelas consequências destes. Trata-se de um lugar 
solitário, porque quem o ocupa é impelido a assumir a decisão de escolher uma possibilidade no 
lugar de várias outras disponíveis, e exige que tudo o que decorrer dos seus atos tenha como 
ponto de partida uma decisão sua. Há escolhas que são irreversíveis; além disso, por mais 
firmemente ancorado a um plano esteja um indivíduo, acontecimentos sempre podem exigir que 
ele seja alterado.

Mudar-se para um país totalmente diferente para ter experiências novas e crescer 
profissional ou academicamente é algo que grande parte das pessoas se sente impelida a fazer. 
Ter acesso ao mundo online não apenas torna isso mais fácil (na medida em que permite às 
pessoas em trânsito manter contato com amigos e familiares), como também facilita o processo 
de encontrar novos amigos e construir uma nova rede de apoio. Em outras palavras, e como já 
observado em outros contextos (cf. Bumachar e Ferreira 2018; Sega 2020), a Internet permite 
uma espécie de telepresença parcial e controlada, na qual diferentes espaços e tempos podem ser 
articulados de maneira calculada e com com diferentes graus de comprometimento.

As intercambistas entrevistadas demonstraram preocuparem-se em usarem Internet (este 
recurso da modernidade tardia) de forma positiva, favorecendo a manutenção controlada de 
vínculos importantes e significativos, e não a sua degradação. Parece haver um desejo por parte 
delas de que todos sejam capazes de controlar a própria relação com a tecnologia, e não apenas 
usá-la para controlar suas relações com outras pessoas. Mas não seria esse controle de si mesmo 
e dos outros uma ilusão, provocada não pela tecnologia, mas pela forma como ela reflete nossos 
medos, falhas e vazios? Se por um lado usamos a Internet para “nos proteger contra a solidão”, 
para “facilitar a comunicação quando ela for desejada”, mas por outro lado também a usamos 
“para controlar a intensidade de nossas conexões”, “para nos deconectarmos quando quiser-
mos”, então não estaríamos nós diante da “barganha fáustica”: “se pudermos estar sozinhos 
enquanto nos conectamos, conseguiremos lidar com a companhia uns dos outros [if we are left 
alone when we make contact, we can handle being together]” (Turkle 2011:13, 203)?

Controle
Segundo Giddens (2002:9), “[u]ma das características distintivas da modernidade [...] é a 
crescente interconexão entre [...] influências globalizantes de um lado e disposições pessoais de 
outro”. Essa faceta da modernidade, sintetizada no funcionamento da Internet, também foi 
analisada por Turkle (2011) no livro Alone together. Turkle mostra como o aparelho celular pode 
ser uma fonte de ansiedade e sobrecarga emocional, quando existe a expectativa permanente de 
que possíveis mensagens importantes precisam ser vistas, exigindo o acesso constante ao 
aparelho. Se é verdade que a modernidade “introduz riscos que gerações anteriores não tiveram 
que enfrentar” (Giddens 2002:12), para Turkle o uso e a presença constante dos celulares 
parecem oferecer às pessoas a sensação de que seria possível exercer mais controle sobre os 
acontecimentos e sobre seus relacionamentos. O contato online, para Turkle, facilita as 
interações para pessoas que desejam se relacionar sem precisarem se arriscar ou sair de suas 
zonas de conforto, pois permite um controle intenso sobre suas interações. Parece possível fazer 
tudo online, nesse espaço aparentemente “seguro” que é a Internet: ter amigos, ou 
relacionamentos amorosos; ter conversas difíceis; viver; e se proteger.

O problema, para Turkle (2011:16), é que “quando a tecnologia projeta [engineers] a 
intimidade, relacionamentos podem ser reduzidos a meras conexões”, e “ciberintimidades se 
tornam cibersolidões”. Para ela, a “confusão entre intimidade e solidão pode alcançar sua mais 
dura expressão quando um robô é proposto como um parceiro romântico”, pois se por um lado, 
“[n]a companhia do robótico, pessoas estão sozinhas, mas se sentem conectadas” - “na solidão, 
novas intimidades” -, por outro lado, “[e]stamos cada vez mais conectados uns aos outros, mas
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perceber que as redes sociais digitais também podem ser usadas para manter essas pessoas em 
suas zonas de conforto, acreditando que não precisariam sair delas para fazer mais do que o 
planejado inicialmente, e que assim jamais teriam que lidar com inconvenientes, ou correr riscos 
reais, se não quisessem. Mas dessa forma cresceriam como pessoas?

As pesquisas de Turkle (2011) e o enredo de Half of it (Wu 2020) mostram como a 
pressão social sobre adolescentes, para que não cometam erros ou desvios na rota pré-
determinada para suas vidas, se tornou tão intensa, que a Internet passa a figurar como o único 
espaço possível para se ele explore e descubra formas diferentes e incertas de ser, sem colocar 
em risco todas as expectativas já construídas para ele e para o seu futuro. O desejo expressado 
pela intercambista Flor (cf. Quadro 01) revela que ela preferiria ver seus colegas de 
modernidade tardia correndo mais riscos e enfrentando abertamente as reviravoltas que os 
acontecimentos inesperados podem provocar em nossas vidas, em lugar de ficar se protegendo 
atrás das telas de seus celulares. Como afirma Turkle (2011), podemos muito bem utilizar nossos 
recursos para conseguir o que desejamos. Mas, se não formos capazes de usar a nossa irrefreável 
autorreflexão para descobrir o que precisamos, todos os esforços que fizermos pelo controle 
resultarão apenas uma crescente ansiedade em relação a todas as coisas que permanecem fora 
do nosso controle, não importa quão avançada a tecnologia seja. 

No filme Her (Jonze 2013), Theodore, apesar de não realizar nenhum ato que pudesse 
colocá-lo em risco ou tirá-lo de sua zona de conforto, perde a sua amada porque ela, na verdade, 
era uma ilusão que ele configurara tecnologicamente para si mesmo. Já Ellie e Aster, em The 
half of it (Wu 2020), decidem explorar as possibilidades da vida universitária em cidades 
diferentes; elas se separam, ainda que com a promessa de se reencontrarem “em dois anos”. 
Concluímos que a trajetória humana se revela cheia de eventos imprevisíveis e reviravoltas, 
sobre as quais nossos celulares não podem nos avisar, e que não podem ser anunciadas ou 
evitadas por um modo de vida extremamente restrito e bem calculado, mas que mesmo assim 
insistimos em buscar meios para controlar a proliferação de incertezas inerente à nossa vida na 
modernidade tardia. O que percebemos é que, ao brincar de obter controle completo sobre tudo, 
o resultado produzido é o isolamento, pois o lugar de onde se controlam as coisas costuma ser 
isolado e solitário.

Referências
BECK, Ulrich. 1992. Risk society: towards a new 

modernity. London: Sage.
BUMACHAR, Bruna L.; FERREIRA, Pedro P. 

2018. Materialidades e maternidades: 
agência distribuída e produção de 
copresença em redes espaço-temporais de 
cuidado mobilizadas por estrangeiras na 
Penitenciária Feminina da Capital (PFC) – 
SP.  Revista Interseções 20(1):67-92.

CASTELLS, Manuel. 2010. The rise of the 
network society. Malden: Wiley-
Blackwell.

GIDDENS, Anthony. 2002. Modernidade e 
identidade. Rio de Janeiro: Zahar.

JONZE, Spike. 2013. Her. (126 min) Los Angeles: 
Annapurna Pictures.

SEGA, Rodrigo F. 2020. Produções ciborgues: 
imigrantes brasileiras & mídias sociais 
no Canadá. Tese de Doutorado em 
Sociologia. Campinas: 
PPGS/IFCH/Unicamp.

TEIXEIRA, Elsa G. 2001. Solidão, a busca do 
outro na era do eu: estudo sobre 
sociabilidades na modernidade tardia. 
Sociologia, Problemas e Práticas 35:31–
47.

TOEWS, David. 2018. Social life and political life 
in the era of digital media: higher 
diversities. London: Routledge.

TURKLE, Sherry. 2011. Alone together: why we 
expect more from technology and less 
from each other. New York: Basic Books.

WU, Alice. 2020. The half of it. (105 min) EUA: 
Likely Story.


