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Resumo 

Não são poucos os usuários do ciberespaço que testemunham experienciar o 

tempo de maneira muito peculiar quando estão imersos nos processos de navegação. 

Sabe-se, de fato, que as novas linguagens e os novos processos instantâneos de 

recuperação e acesso à informação, que emergiram com as tecnologias digitais, 

proporcionam novos tipos de experiência do tempo. Este projeto propõe investigar as 

principais mudanças no tempo subjetivo experimentadas pelos usuários do 

ciberespaço, nos seus processos imersivos. Ora, se esse universo, feito de fluxos 

incessantes de informação, propicia mudanças subjetivas na experiência do tempo, 

devem existir fatores objetivos no ciberespaço, característicos dos modos como 

podem se dar os processos de navegação e conseqüentemente as experiências do 

tempo que lhes são próprias. Esta pesquisa busca examinar alguns desses fatores 

objetivos para, então, tomando esses fatores como parâmetros, analisar, a partir de 

questionários e outros instrumentos de aferição junto aos usuários, como tais fatores 

são percebidos e interiorizados sob o ponto de vista do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

The users of cyberspace are not few that they testify to experience the time in 

very special way when they are immersed in the navigation processes. It is known, in 

fact, that the new languages and the new instantaneous processes of recovery and 

access to the information, that had emerged with the digital technologies, provide new 

types of experience of the time. This project considers to investigate the main changes 

in the subjective time tried by the users of cyberspace, in its immersive processes. 

However, if this universe, made of incessant flows of information, propitiates 

subjective changes in the experience of the time, must exist objective factors in 

cyberspace, characteristic in the ways as the experiences of the time can be given to 

the navigation processes consequently and that them are proper. This research search 

to examine some of these objective factors for, then, taking these factors as 

parameters, to analyze, from questionnaires and other instruments of gauging near to 

the users, as such factors are perceived and internalized under the point of view of the 

time. 

 



 

Introdução 

 Segundo nos informam Santaella e Nöth (1998), as teorias do filósofo Bergson 

sobre a duração temporal (ver, por exemplo, 1968) foram enormemente influentes e, 

por isso, responsáveis pela tendência dominante de se considerar o tempo como uma 

dimensão inseparável da nossa experiência, quer dizer, como uma dimensão 

inextricavelmente psicológica. Sem negar a importância da vivência psicológica do 

tempo, há que se levar também em conta a instância de um tempo que não é 

dependente do modo como o tempo é percebido e experimentado pelo ser humano, ou 

seja, um tempo que existe fora das impressões e movimentos mentais que o tempo 

provoca em nós.  

Nas palavras de Nunes de Oliveira (2006: 39), "os ponteiros do relógio imitam 

as jornadas do Sol e da Lua e a seqüência cíclica das estações do ano. (...) O mundo 

está cheio de ferramentas que enferrujam, tecidos que desbotaram e cabelos que 

embranqueceram a mostrar que o tempo avança, não roda, e que ele deixa marcas 

indeléveis". Enfim, o tempo que existe fora de nossa interioridade e que independe de 

nós é, no seu aspecto mais perceptível, algo que afeta, que deixa marcas na matéria. 

 Constatar a realidade do tempo objetivo não significa, certamente, negar o 

caráter subjetivo do tempo, pois "somos capazes de invocar o passado, tornando-o 

presente por meio da memória. É claro que esse fenômeno só pode acontecer na nossa 

consciência, isto é, no âmbito da percepção interna" com seus dois movimentos 

inteiramente dependentes do sujeito que os efetua, a lembrança do passado e a 

expectativa de futuro (Leopoldo e Silva 2006: 37).  

 Na maior parte das vezes, entretanto, as condições subjetivas e objetivas se 

relacionam nas diferentes formas históricas de experiência do tempo. A partir do final 

do século XIX e, especialmente, na segunda metade do século XX, a humanidade 

conheceu modificações e transformações, em todos os níveis, sem precedentes na 

história das civilizações em geral. Novas formas de objetivar a descoberta e a criação, 

axiomas da ciência sendo questionados, movimentos artísticos descartando os 

modelos pré-existentes, novas tecnologias abalando, entre outras coisas, antigos 

conceitos do tempo, do espaço e da memória. 

 Em meio a todas essas mudanças, o próprio conceito de tempo foi passando 

por modificações em vários níveis, entre eles o mais destacado refere-se ao tempo 

relativo, descoberto pela Física, quando o tempo passou a ser pensado como uma 

categoria inseparável do espaço (Whitrow 2005: 107). Todas as evidências apontam 



 

para um tempo e um espaço inseparáveis, contrariando a teoria clássica da Física, 

quando tempo e espaço eram considerados absolutos. 

 Já foi amplamente discutida a questão não só entre os físicos, mas em muitas 

outras áreas do conhecimento, que as leis da Relatividade implicaram e implicam em 

novas formas de perceber o tempo, em diversos níveis. Há, na verdade, com a Teoria 

da Relatividade, implicações do âmbito da física, da cosmologia e da filosofia, tal foi 

o impacto das novas leis em relação ao tempo. O tempo relativo não implica, como 

muitos entenderam e, infelizmente, ainda entendem, afirmar que tudo é relativo e que 

não há nada seguro, o tempo relativo implica em novas concepções para se interpretar 

a realidade e, sobretudo, o tempo. Não há tempo de um lado e espaço de outro, tempo 

e espaço são categorias absolutamente inseparáveis.  

 Um outro viés transformador encontra-se no caráter de efemeridade e de 

velocidade acelerada quando comparado a séculos anteriores ao nosso. Na realidade, 

são "as condições materiais ligadas ao avanço da tecnologia (transporte, comunicação, 

trabalho, lazer, vida social e doméstica) que determinam em larga medida a vivência 

da temporalidade na sociedade contemporânea" (Leopoldo e Silva ibid.: 39). A vida 

parece voar, o tempo escoar, mal dando tempo para se assimilar um determinado 

acontecimento, quando um outro já se sobrepõe, e assim a sensação é de que as coisas 

não mais se fixam, só aparecendo para desaparecer logo em seguida.  

 O valor dado ao tempo, nos dias atuais, especialmente ao tempo exterior ao 

homem, o denominado tempo objetivo ou cronológico, nunca foi tão precioso e, por 

incrível que pareça, quanto mais as tecnologias vão na direção de salvar o tempo e 

apressar o tempo gasto para a realização das mais diversas tarefas, mais o tempo 

parece faltar. Há também quem diga que as tecnologias informacionais, os 

computadores, que, à primeira vista, deveriam funcionam como parceiros na 

resolução dos mais variados tipos de problemas e tarefas, são, paradoxalmente, os 

grandes responsáveis pelo aumento da pressa e da impaciência que sentimos quando 

interagimos com eles. Segundo Nunes de Oliveira (ibid.: 39), o impacto sobre nossa 

concepção do tempo, causado pelo advento de uma outra memória, a dos 

computadores, é sem precedentes. "Sem que percebêssemos, um novo ritmo se 

apossou das mentes e já começa a alterar o comportamento. É ainda cedo para prever 

as dimensões da mudança que está a caminho, mas não para refletir sobre sua origem 

e suas primeiras manifestações".  

 Concordamos com essa afirmação de que não é cedo para refletir e é justo por 



 

isso que propomos desenvolver este projeto de pesquisa, voltado especificamente para 

a questão do tempo, aquela que se coloca como uma das mais relevantes na nossa 

vivência do ciberespaço. Ainda segundo Nunes de Oliveira (ibid.: 41), a mudança no 

padrão cronométrico é grandemente devida ao fato de que, com a internet, a memória 

coletiva acertou o passo com a individual. "A rede mundial de computadores pulsa no 

clock de quem está à frente do computador. Seu ritmo sedutor penetra pelos olhos, 

como a música – ruim ou boa – entra pelos tímpanos. Sua freqüência nos fala em uma 

língua materna, nos convida a gostar do novo tempo do tempo e faz uma revolução 

sem derramar uma gota de sangue. É assustador: no mínimo um perigo. Viver é 

mesmo perigoso". 

 

1. Fundamentação teórica 

 O primeiro apoio teórico foi buscado nas teorias gerais do tempo, na física e 

na filosofia, partindo, entre outros, de Withrow (2005), Hawking (2001), Hawking e 

Mlodinow (2005), Lacey (1972), Prigogine (1990) e Coveney e Highfield (1993) até 

Szamosi (1988), Ray (1993) e Elias (1989). Tal fundamentação é importante para nos 

situar com alguma segurança na questão do tempo em suas bases físicas e filosóficas. 

Em segundo lugar, foi estudada uma bibliografia selecionada relativa ao 

ciberespaço, seus caracteres, suas condições, suas ambiências. Esse substrato foi 

encontrado em especialistas no ciberespaço, tais como Benedikt (1991), Heim (1993), 

Derek (1997), Johnson (2001), Jordan et al. (2001), Santaella (2003). Importante ao 

tema escolhido para esta pesquisa foi a obra Uma história do espaço, de Dante à 

Internet, de Wertheim (2001), particularmente os capítulos em que a autora trata do 

hiperespaço e do ciberespaço, quando o espaço não pode ser, de modo algum, 

separado do tempo.  

Um terceiro passo de aproximação do problema da pesquisa, voltado para a 

relação do usuário com o ciberespaço, foi realizado à luz do estudo sobre Navegar no 

ciberespaço. O perfil cognitivo do leitor imersivo, de Santaella (2004).  

 

2. Objetivos 

No contexto acima delineado, o objetivo desta pesquisa é analisar/sistematizar 

e avaliar as principais mudanças no tempo subjetivo experimentadas pelos usuários do 

ciberespaço, nos seus processos imersivos. 

Apesar de existir hoje uma farta bibliografia sobre os mais variados aspectos 



 

do ciberespaço, de que temos notícia não foi ainda feito um estudo junto a usuários 

sobre o tema que escolhemos. A importância da questão do tempo na experiência do 

ser humano na contemporaneidade e o fato de que a internet é grandemente 

responsável pelas transformações relativas a essa experiência foram fatores que 

impulsionaram esta pesquisa. 

Para atingir os objetivos propostos, depois da apresentação, no primeiro 

capítulo, dos pontos de maior relevo na evolução do conceito de tempo na filosofia e 

na física, o segundo capítulo está voltado para o exame de alguns dos fatores 

objetivos do ciberespaço, tendo em vista construir as bases para a pesquisa empírica, 

apresentada no capítulo 3, sobre os modos como podem se dar os processos de 

navegação e seus efeitos sobre a temporalidade  subjetiva dos usuários. Pistas para a 

pesquisa junto aos usuários nos foram dadas pela freqüência com que conceitos como 

fragmentação, imediaticidade, simultaneidade, fugacidade, um presente quase que 

'absoluto' aparecem nos discursos sobre ciberespaço. 

Assim, os fatores característicos do ciberespaço, analisados no capítulo 2, 

serviram-nos de parâmetros para a elaboração dos questionários que foram aplicados 

a um universo selecionado de usuários. Os dados recolhidos nos questionários 

forneceram-nos elementos para a análise e avaliação das principais mudanças no 

tempo subjetivo experimentadas pelos usuários do ciberespaço. 

 

3. Metodologia 

 A pesquisa foi realizada em duas fases. A primeira fase voltou-se para o 

exame das etapas da pesquisa bibliográfica tais como foram anunciadas mais acima, 

no item sobre fundamentação teórica, a saber: (a) literatura sobre tempo, na física e 

filosofia, (b) literatura sobre ciberespaço com atenção voltada para as questões 

relativas ao espaço-tempo, (c) literatura sobre relações do usuário com o ciberespaço.  

 Essa pesquisa bibliográfica foi acompanhada, ainda nessa primeira fase, por 

levantamentos de dados empíricos que a pesquisadora foi recolhendo nos seus 

próprios processos de navegação no ciberespaço, acompanhando pari passu as 

novidades que são introduzidas nesse mundo paralelo para examinar em que medida 

elas afetam a experiência que o usuário tem do tempo.  

 Dessa pesquisa bibliográfica e desses levantamentos foram extraídos os fatores 

objetivos mais relevantes relativos à temporalidade característica do ciberespaço. 

Tendo esses fatores como parâmetro, foram elaborados e aplicados questionários 



 

preliminares tendo em vista a correção de possíveis erros, ajustamentos e 

aperfeiçoamentos dos questionários. 

 Após a fase de teste com o grupo piloto, foram definidas a população e suas 

características, a amostragem, o método de interpretação e de sistematização dos 

dados obtidos.  

 Segundo Rudio (1992: 56-60), tal tipo de pesquisa caracteriza-se como uma 

pesquisa descritiva, na modalidade de uma pesquisa de atitude que visa saber que 

pontos de vista e atitudes as pessoas têm a respeito de algo. De fato, o que 

procuramos com esta pesquisa foram respostas acerca das novas experiências de 

temporalidade subjetiva que a habitação nos ambientes do ciberespaço está trazendo 

para seus usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

A física e a filosofia do tempo: algumas nocoes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A física e a filosofia do tempo: algumas noções 

 

 A questão do tempo é, sem dúvida, uma das mais complexas questões que já 

se colocaram à reflexão humana. Uma vez que esta pesquisa trata de uma das 

regionalidades dessa questão -- a experiência subjetiva do tempo -- o propósito 

confessadamente modesto deste capítulo é passar em revista alguns dos mais 

importantes conceitos do tempo que surgiram na física e na filosofia, de modo a situar 

o tempo subjetivo no contexto mais amplo do tempo em geral.  

 Antes de penetrarmos em algumas das abstrações da física e da filosofia, é 

importante ressaltar que o tempo é também inseparável da cultura. Não se pode 

afirmar que o tempo de determinadas comunidades indígenas, que vivem em lugares 

isolados, nos mais variados locais do mundo, tenha o mesmo significado para as 

comunidades urbanas. Em geral, a marcação do tempo social é muito variável em 

inúmeros sentidos. A experiência do tempo interior ou subjetivo também é percebida 

diferentemente de acordo com a cultura a que o indivíduo pertence. Nas palavras do 

poeta grego Konstantinos Kaváfis 1 em seu poema Velas : 
 

 Os dias do futuro erguem-se diante de nós 
 como  uma série de pequenas velas acesas –  

pequenas velas douradas, quentes e vivas. 
 
Os dias passados ficam atrás, 
uma triste fileira de velas apagadas; 
as mais próximas ainda exalam fumaça, 
velas frias, derretidas e recurvadas. 
 
Não quero vê-las; entristece-me seu aspecto, 
e entristece-me lembrar seu primeiro clarão. 
Adiante contemplo minhas velas acesas. 
 

                                                             
1  Konstantinos Kaváfis nasceu  e faleceu em Alexandria, Egito, (1863-1933). É considerado 

um dos maiores poetas da literatura grega moderna.  Influenciou bastante os poetas de sua 

geração e as posteriores, especialmente, na Grécia. Um dos pontos essenciais do poeta grego 

está a forma pela qual ele aborda questões de tempo e de memória, ou seja, faz um profundo 

diálogo com a modernidade e com o passado grego. O poema Velas  foi traduzido 

diretamente do grego por  Ísis Borges da Fonseca., assim como todos aqueles que deverão 

aparecer nesta pesquisa.  



 

Não quero voltar-me para não ver, apavorado, 
com que rapidez a sombria fileira se alonga, 
com que rapidez se multiplicam as velas apagadas! 
 

O poeta grego, entre outras possibilidades de leitura, faz algumas reflexões 

que julgamos importantes. O poeta evidencia a passagem do tempo, condição 

inelutável visto que, quanto mais o tempo se esvai, menos tempo ele possui para 

viver. Questiona a velocidade do tempo quando diz “não quero voltar-me para não 

ver, apavorado, com que rapidez a sombria fileira se alonga”. Quanto mais as velas se 

apagam, naturalmente, mais curta a sua vida. Por um outro lado, o poeta reflete o 

passado, classificado por ele como “velas frias, derretidas e recurvadas”, sente-se 

triste ao contemplar as velas do passado, logo, segundo ele, contempla as velas 

acesas, o futuro.  

O tempo torna-se de forma crescente um valor. Há pessoas que têm dinheiro, 

muito dinheiro, mas não têm tempo de usufruir dos produtos adquiridos pelo próprio 

dinheiro.  Situações paradoxais, para os dias contemporâneos, são colocadas e não são 

fáceis de se definir.   

Entretanto, sabe-se, não foi sempre assim. De acordo com as diferentes 

culturas e diferentes etapas pelas quais a humanidade passou, houve a coexistência ou 

a predominância de uma forma de se perceber o tempo e a memória, assim como, 

logicamente, tantas outras coisas que foram percebidas com a influência de elementos 

contextuais da época. 

 

1. O tempo na Grécia Antiga 

De acordo com Lhoyd (1975: 144) “o pensamento grego dá uma expressão a 

duas maneiras opostas de viver o tempo. De um lado, o ciclo das estações e os 

movimentos cotidianos e anuais dos corpos celestes constituem os mais evidentes 

exemplos de processos repetitivos e, em nível social, o retorno das mesmas festas ao 

longo de anos sucessivos corrobora ou confirma essa idéia do tempo.” 

Segundo o mesmo autor não podemos nos esquecer de que há toda uma 

literatura grega que fala sobre a morte e sobre o caráter transitório da vida, portanto, 

existe a idéia de um tempo efêmero, que transita, logo, conclui o autor que há a 

concepção de um tempo irreversível na literatura grega. Predominância de um tempo 

cíclico e a idéia também de um tempo irreversível.  Homero e muitos outros escritores 

da Grécia do período clássico falaram a respeito da morte, da finitude, especialmente, 



 

quando faziam comparações com os deuses e deusas tão conhecidos através da 

mitologia. 2 

Por entendermos que a literatura é uma forma respeitável de leitura de mundo, 

de perceber o outro, a cultura e o universo de uma maneira particular, sob uma ótica 

predominantemente subjetiva, portanto, singular, vamos expressar, a seguir, nas 

palavras de Kaváfis 3 uma interpretação possível da cultura grega a partir dos olhos de 

sua época (início do século XX), que na verdade, reforça a perspectiva de Lhoyd de 

que os gregos antigos não conceberam o tempo somente enquanto uma categoria 

cíclica. 

  Na perspectiva de Kaváfis (2006: 39) há uma importante reflexão sobre a 

questão da finitude e da morte: 

 

  Os Cavalos de Aquiles 
 

Quando viram Pátroclo morto, 
que era tão valente, e forte, e jovem, 
começaram os cavalos de Aquiles a chorar; 
sua natureza imortal se indignava 
por esta obra da morte que contemplava. 
Sacudiam suas cabeças e agitavam suas longas crinas, 
batiam no chão com as patas e lamentavam 
Pátroclo que reconheciam sem vida – aniquilado – 
uma carne agora ignóbil – enquanto espírito perdido –  
indefeso – sem alento – 
restituído da vida ao grande Nada. 
 
Zeus viu as lágrimas dos imortais 
cavalos e afligiu-se. “No matrimônio de Peleu,”  
disse, “eu não devia assim irrefletidamente agir; 
melhor que não vos tivéssemos dado meus cavalos 
infelizes! Que procuráveis lá em baixo, 
na miserável humanidade, que é o joguete do destino? 
Vós a quem nem a morte arma cilada, nem a velhice, 
Efêmeras desventuras vos torturam. Em seus tormentos 
Vos envolveram os homens.” – Contudo, suas lágrimas 
pela eterna desventura da morte 
derramavam os dois nobres animais. 

 

Neste poema, aos olhos do presente em que o escreve, Kaváfis está 

preocupado em materializar a idéia de um tempo transitório, condição absoluta da 

humanidade, isto é, a morte, a finitude, contrapondo-a com personagens que são 
                                                             

2  Mitologia Griega: cosmogonia, los dioses, los heroes, La Guerra deTtroya, La Odeisea.   
3  Tradução diretamente do grego de Ísis Borges da Fonseca. 



 

imortais, como, por exemplo, é o caso dos deuses gregos e dos próprios cavalos. 

É muito discutida e estudada a concepção de tempo de Platão (2001: 73): 

 

Quando o pai percebeu vivo e em movimento o mundo que ele havia 
gerado à semelhança dos deuses eternos, regozijou-se, e na sua alegria 
determinou deixá-lo ainda mais parecido com seu modelo. E por ser esse 
modelo um animal eterno, cuidou de fazer também eterno o universo, na 
medida do possível. Mas a natureza eterna desse ser vivo não podia ser 
atribuída em toda a sua plenitude ao que é engendrado. Então, pensou em 
compor uma imagem móbil da eternidade, e, ao mesmo tempo em que 
organizou o céu, fez da eternidade que perdura na unidade essa imagem 
eterna que se movimenta de acordo com o número e a que chamamos 
tempo. 

 

Há inúmeras leituras para a teoria cosmológica de Platão e questões 

relacionadas com o tempo e a memória. Entretanto, conforme se depreende do texto 

platônico, uma coisa é certa: o tempo, para o filósofo grego, está subordinado ao 

movimento, ao movimento dos astros: 

 
Seja como for, o tempo nasceu com o céu, para que, havendo sido criados 
concomitantemente, se dissolvessem juntos, caso venham algum dia a 
acabar; foi feito segundo o modelo da natureza eterna, para que se lhe 
assemelhasse o mais possível. Porque o modelo existe desde toda a 
eternidade, enquanto o céu foi, é  e será perpetuamente na duração do 
tempo.  
O nascimento do tempo decorre da sabedoria e desse plano da divindade, e 
para que o tempo nascesse, também nasceram a lua e os outros cinco 
astros denominados errantes ou planetas, para definir e conservar os 
números do tempo. (Platão 2001: 74) 

 

 Lhoyd (1975: 164) ressalta, inclusive, que, para Platão, o tempo não está 

somente associado ao movimento em geral, mas à questão de um movimento 

ordenado e regular, quando o associa ao movimento dos astros. O tempo não se reduz, 

apenas, ao movimento. Um outro ponto importante que se deve ressaltar a respeito da 

temporalidade em Platão é que o tempo foi visto enquanto uma categoria exterior ao 

homem, uma vez que na Grécia, naquele momento histórico, havia um outro modelo 

de subjetividade, conforme comprova, inclusive, a literatura grega mais geral da 

época. A preocupação é com o coletivo, se compararmos com outras épocas e 

especialmente com os dias de hoje pensando-se que o centro está muito mais 

fortemente na questão do indivíduo que deverá percorrer caminhos que ainda não 

temos como definir de forma precisa e rigorosa.   



 

 

2. Concepções mais gerais do tempo e da memória na Idade Média 

 A Idade Média foi marcada por um cunho predominantemente cristão em 

todas as esferas. Houve a  influência religiosa no poder, assim como em praticamente 

todas as outras esferas sociais, culturais e econômicas. Sabe-se, também, que a Idade 

Média, assunto que já foi bastante explorados nos últimos 30 anos, não pode mais ser 

denominada enquanto um período de “trevas” como  rotularam muitos pensadores e 

determinadas linhas historiográficas, em outros momentos, visto que tal posição 

denunciava valores altamente ideológicos que fogem aos propósitos desta dissertação. 

 Desta forma, na concepção mais geral sobre o tempo e a memória na Idade 

Média, deve-se destacar que o homem foi visto enquanto um ser corruptível, finito e 

sujeito aos desígnios de um Deus maior, senhor do destino e do Universo, 

conseqüentemente, dos homens e do destino da humanidade.   

 De acordo com Ruiz (1986: 95) baseada em pensadores como Santo Tomás de 

Aquino e Santo Agostinho, o homem na Idade Média seria uma espécie de duração 

enquanto homem inscrito na história, a historicidade seria uma nota específica da 

temporalidade humana. A matéria humana seria um composto de partes em sucessão 

em uma esfera presente graças a um passado e a um futuro, numa perspectiva que só 

se concretiza temporalmente. Contudo, dentro de um tempo determinado, de certa 

maneira, o que induz a uma idéia de finitude , a partir do momento de que o humano  

é feito de uma matéria que se corrompe, em outras palavras, que se degrada.  

 Ainda segundo a autora (1986: 95), a matéria humana não possui uma 

existência em sua plenitude porque existe somente na condição da transitoriedade, 

fugacidade do presente inscrito entre um passado e um futuro que ainda está por vir. 

Infere-se, em linhas mais gerais, a questão da eternidade que, segundo o pensamento 

cristão, só poderá ser alcançada após a morte. O homem depende fundamentalmente 

da vontade de um Deus, eterno criador de todas as coisas e de todos os seres. 

Eternidade liga-se a um conceito de atemporalidade. Fora do tempo. Livre das 

corrupções, de todos os níveis, de  um ser imerso no tempo, temporal. 

 

3. O tempo é absoluto? 

Em termos conceituais, calcados, principalmente nos princípios da física, o 

que seria o tempo absoluto? Seria aquele tempo, independente do espaço, que reina de 

forma soberana no Universo não deixando espaço para qualquer espécie de 



 

desencontro. A idéia da simultaneidade absoluta está expressa em todos os relógios 

marcam sempre as mesmas horas em todo e qualquer canto do Universo.  

Pensar num conceito de tempo e espaço absolutos é pensar, inclusive, que o 

tempo transcorre de forma uniforme e homogênea em todos os lugares do Universo. 

Haveria uma sucessão perfeita entre torres de relógio, relógios de pulso, sinos de 

igrejas que dividem os anos em meses, os meses em dias, os dias em horas, as horas 

em segundos, cada incremento do tempo marchando atrás do outro em perfeita 

sucessão, esta seria a essência do tempo absoluto, ou seja, o seu caráter de 

uniformidade e homogeneidade. Enfim, o tempo reina de forma absoluta e não há 

uma interdependência entre tempo e espaço.  

De acordo com Klein (2007:45) o tempo físico é, muitas vezes, apresentado 

enquanto uma realidade inacessível e impalpável. No entanto, de acordo com o autor, 

tal ponto de vista deve ser considerado um exagero. Ele entende que, quando nada 

acontece, que tudo parece um verdadeiro vazio, que quando o tempo perde sua 

elasticidade e desprende-se do devir e das mudanças, teríamos, desta forma, um 

tempo “posto a nu”, ou seja, o tempo físico tal como foi pela primeira vez 

conceituado por Newton. O tédio alimentado pela mesmice e pelo vazio alimenta, 

para o autor, um tempo sem qualquer duração e sem qualquer perspectiva de uma 

mudança em qualquer direção e, desta forma, o tempo fica igualado a uma categoria 

vazia, despojado de qualquer acontecimento, reforçando, então, segundo o autor, o 

tempo dos físicos.  

O tempo sempre igual a si mesmo, idêntico e tedioso não passou despercebido 

a Kontantinos Kaváfis (2006:79): 

 

Monotonia 

 

A um dia monótono outro 
monótono, idêntico, segue. Ocorrerão 
as mesmas coisas; essas novamente ocorrerão-  
os instantes, semelhantes, encontram-nos e deixam-nos. 
 
Um mês passa e traz outro mês. 
Essas coisas que chegam facilmente se presumem: 
são aquelas de ontem, as enfadonhas. 
E o amanhã acaba por já não parecer um amanhã.    
 
 

 O poeta grego comenta que todos os dias são iguais, ou seja, a sensação da 



 

uniformidade temporal é uma experiência que, segundo o poema, o deixa enfastiado, 

sem novidades. Na verdade,  as imagens do texto nos levam a pensar na 

homogeneidade do tempo e numa linha cronológica sem nenhuma novidade. Tudo 

igual. Tudo no mesmo ritmo sem a menor alteração.   

 
 

4. O tempo relativo a partir de um conto de Alan Lightman e alguns físicos 

 Alan Lightman é um físico e escritor que possui diversas obras tanto no 

âmbito da física como no da literatura. Além disso, possui diversos ensaios em que 

analisa lucidamente o papel do escritor e do cientista, mostrando o quanto são 

possíveis as interações entre arte e ciência.  

 

29 de maio de 1905 

 

Um homem ou uma mulher subitamente colocados neste mundo teriam 
que se desviar de casas e prédios. Pois tudo está em movimento. Casas e 
apartamentos, montados sobre rodas, transitam adernando pela 
Bahnhofplatz, disparam pela estreita Marktgasse, seus ocupantes aos 
berros nas janelas do segundo andar. A agência postal não fica na Post-
gasse, mas voa pela cidade sobre trilhos, como um trem. Tampouco o 
Bundeshaus permanece tranqüilo na Bundesgasse. Em todo lugar, o som 
dos motores e da locomoção fazem o ar gemer e rugir. Quando uma 
pessoa sai de sua casa logo cedo, ela pisa na calçada correndo, alcança o 
prédio onde está seu escritório, sobe e desce correndo lances de escadas , 
trabalha em uma mesa que gira em círculos, galopa de volta para casa no 
fim do dia. Ninguém se senta sob uma árvore com um livro, ninguém fica 
olhando para as ondulações em um lago, ninguém  se deita na grama do 
campo. Ninguém está parado. 
 Por que tanta fixação com velocidade? Porque neste mundo o tempo 
mais lentamente para as pessoas em movimento. Assim, todos se movem 
em alta velocidade, para ganhar tempo. 
 O efeito velocidade não foi notado até a invenção do motor de 
combustão interna e os primórdios dos meios de transporte rápido. Em 8 
de setembro de 1889, o sr. Randolph Whig, de Surrey, levou sua sogra 
para Londres em novo automóvel, em alta velocidade. Para sua 
satisfação, levou metade do tempo que previra – ele mal havia começado 
a conversar – e resolveu estudar o fenômeno. Depois que suas pesquisas 
foram publicadas, ninguém andou devagar novamente. 
 Como tempo é dinheiro, aspectos financeiros têm o poder de 
determinar que cada casa corretora, cada fábrica, cada mercearia se 
movimente sempre na maior velocidade possível a fim de conquistar 
vantagens sobre os concorrentes. Essas construções são equipadas com 
gigantescos motores propulsores e nunca estão paradas. Seus motores e 
virabrequim bramem muito mais alto que os equipamentos e pessoas 
dentro delas. 
 Da mesma forma, casas são vendidas  levando-se em conta não 
apenas seu tamanho e estilo arquitetônico mas também sua velocidade. 



 

Pois, quanto mais rapidamente se movimenta uma casa, mais lentamente 
giram os ponteiros dos relógios dentro dela e mais tempo disponível sobra 
para seus ocupantes. Dependendo da velocidade, uma pessoa dentro de 
uma casa rápida pode ganhar vários minutos em relação aos vizinhos em 
apenas um dia. Esta obsessão com velocidade também vigora à noite, 
quando um tempo precioso pode ser perdido, ou conquistado, durante o 
sono. À noite, as ruas são iluminadas de modo a evitar colisões entre as 
casas em movimento, o que sempre é fatal. À noite, as pessoas sonham 
com velocidade, juventude e oportunidade. 
 Neste mundo de alta velocidade, um fato foi apenas lentamente 
apreciado. Por tautologia lógica, o efeito movimento é totalmente relativo 
. Porque, quando duas pessoas se cruzam na rua, cada uma percebe a 
outra em movimento, exatamente como um homem em um trem percebe as 
árvores voando na frente da sua janela. Conseqüentemente, quando duas 
pessoas passam na rua, cada uma vê o tempo da outra fluir mais 
lentamente. Cada uma vê a outra ganhando tempo. Esta reciprocidade é 
enlouquecedora. Mais enlouquecedor ainda: quanto mais rapidamente 
alguém ultrapassa um vizinho, mais rapidamente o vizinho parece estar 
passando. 
 Frustradas e desanimadas, algumas pessoas pararam de olhar pela 
janela. Com as cortinas fechadas, elas nunca sabem quão rapidamente 
estão se movendo, quão rapidamente estão se movendo seus vizinhos e 
concorrentes. Levantam-se de manhã, tomam banho, comem pão trançado 
com presunto, trabalham em sua mesas, ouvem música, conversam com os 
filhos, têm uma vida prazerosa. 
 Alguns afirmam que somente o relógio gigante na Kramgasse conta 
o tempo verdadeiro, que ele mesmo está imóvel. Outros destacam que 
mesmo o relógio gigante está em movimento quando visto do rio Aaare, 
ou de um nuvem. ( Lightman 1993: 87-91)   

 

 O conto de Alan Lightman considera o tempo relativo proposto por Einstein 

em seu grau extremo. Sabe-se que um dos principais fundamentos da relatividade foi, 

justamente, verificar que não há um único tempo para o Universo. O tempo é relativo, 

entre tantos outros argumentos mais específicos, justamente porque corpos em 

velocidade muito altas e constantes alteram o curso do tempo. Como mostra o conto 

em questão, de acordo com a Relatividade, quanto maior a velocidade de um corpo, 

mais lentamente flui o tempo. Seria como se os ponteiros do relógio diminuíssem a 

sua marcha. O tempo não flui de maneira uniforme conforme a teoria de Newton. 

Destaque-se que, se o tempo fluísse uniformemente, determinaria um fenômeno no 

passado e no futuro. Ou seja, o Universo possuiria, desta maneira, um determinismo 

absoluto. Passado, presente e futuro seriam equivalentes e a previsibilidade de todos 

os fenômenos também seria de uma certeza absoluta. Tem-se aí o velho e abalado 

sonho do controle da natureza.   

 Um outro ponto importante a ser considerado a respeito da Relatividade é que 

Relatividade não pode ser confundida com relativismo. Ainda hoje, existem muitas 



 

confusões a respeito. De acordo com Walter Isaacson (2007: 293), um dos inúmeros 

biógrafos de Einstein, a Relatividade foi proposta num contexto onde muitas teorias 

dogmáticas, de diversas áreas, estavam caindo por terra. Entretanto, não se deve 

esquecer que a teoria buscava, antes de qualquer coisa, as invariantes e os universais. 

Einstein buscava, na verdade, um Universo determinado. Quanto mais sua teoria 

apontava para questões que envolviam indeterminações, mais abalado e inconformado 

ele ficava.    

 Entretanto, o tempo relativo só pode ser sentido em altíssimas velocidades, 

visto que, nas coisas mais cotidianas e com velocidades baixas, não dá para sentir a 

lentidão ou outras coisas que mudam nossa percepção em relação ao tempo.  

 De acordo com Brian Greene (2001: 63), a Relatividade é uma perspectiva de 

temporalidade que é influenciada pelo movimento. Desta forma, o movimento exerce 

um grande efeito sobre o espaço. “A constância da velocidade da luz resulta na 

substituição da visão tradicional do espaço e do tempo como estruturas rígidas e 

objetivas por um novo conceito no qual ambas dependem intimamente do movimento 

relativo entre o observador e a coisa observada”, declara Greene (2001: 65). 

 Enfim: de um modo geral, a Relatividade alterou de forma substancial as 

noções tradicionais de tempo e espaço que agora são admitidas de forma inseparável, 

entrelaçadas. Entre muitas outras coisas deve-se ressaltar que, de acordo com a 

perspectiva relativística, nada pode se mover a uma velocidade superior à da luz, que 

esta velocidade é constante, embora não infinita, e que não há simultaneidade 

absoluta. 

Durante mais de dois séculos, a partir dos postulados de Newton a respeito do 

tempo e espaço absolutos, tais conceitos predominaram, embora, como na maioria das 

vezes ocorre no campo científico, desde o século XIX, tenha se sabido, a partir de 

diversos experimentos e outros procedimentos, que a perspectiva newtoniana 

apresentava brechas que contradiziam a questão do tempo e espaço absolutos. 

Conforme é de conhecimento mais geral, principalmente entre os físicos, a questão da 

luz, do éter e outras mais, não estavam bem claras e apresentavam evidências que 

contrariavam as bases de Newton a respeito do tema em questão. 

A Relatividade proporciona uma grande virada de perspectiva em relação ao 

tempo e o espaço, mesmo porque o contexto da época continha elementos objetivos 

para tal, ou seja, Einstein encontrou elementos, em diversos níveis, que lhe 

possibilitaram propor e provar a Relatividade. Além do mais, aproveitou diversas 



 

descobertas e brechas que estavam em evidência já em finais do século XIX. Sem 

falar, conforme é sabido, que punha os matemáticos (em relação às equações) num 

verdadeiro estado de loucura para materializar suas propostas.   

 

5. Bergson e o tempo qualitativo 

 O tempo é considerado subjetivo quando visto em seu aspecto qualitativo, ou 

seja, não pode ser submetido a uma medição objetiva. Leiamos o seguinte conto de 

Alan Lightman: 

 

10 de junho de 1905 

 
Suponhamos que o tempo não seja uma quantidade mas uma qualidade, 
como a luminescência da noite sobre as árvores no preciso momento em 
que lua nascente toca o topo das copas. O tempo existe, mas ao ode ser 
medido. 
 Neste exato instante, em uma tarde ensolarada, uma mulher está no 
meio da  Bahnhofplatz, esperando por um certo homem. Algum tempo 
atrás, ele a viu no trem para Friburgo, ficou fascinado e a convidou para 
passearem juntos nos jardins de Grosse Schanze. Pela urgência em sua 
voz e seus olhos, ela percebeu que ele tinha pressa. Assim, ela espera por 
ele, pacientemente, enganando o tempo todo com um livro. Mais tarde, 
talvez no dia seguinte, ele chega, entrelaçam os braços , caminham para 
os jardins, passeiam entre os canteiros de tulipas, rosas, martagões, 
aquilégias dos Alpes, sentam-se em um banco de cedro branco durante um 
tempo incomensurável. Chega a noite, marcada pela mudança da 
luminosidade, um avermelhamento do céu. O homem e a mulher seguem 
por uma alameda tortuosa até um restaurante no topo de uma colina. 
Estiveram juntos por uma vida, ou só por um momento? Quem pode 
dizer?  
 Pelas frestas das janelas do restaurante, a mãe do homem o localiza 
sentado à mesa com a mulher. Ela torce as mãos e choraminga, pois quer 
o filho em casa. Para ela é uma criança. Algum tempo passou desde 
quando ele vivia em casa, brincava de pega-pega com o pai, massageava 
as costas da mãe antes de dormir?  A mãe vê pelas frestas das janelas do 
restaurante, aquela risada do menino iluminada pela luz da vela, e está 
segura de que nenhum tempo passou e que o lugar do  seu filho, sua 
criança, é junto dela, em casa. Ela espera do lado de fora, torcendo as 
mãos, enquanto o filho vai ficando rapidamente mais velho na intimidade 
desta noite, desta mulher que conheceu. 
 Do outro lado da rua, na Aarbergergasse, dois homens discutem 
sobre um carregamento de remédios. O recebedor está bravo porque os 
remédios que têm curto prazo de validade, chegaram já velhos e inócuos. 
Ele esperava recebê-los muito antes e, na verdade, estava aguardando na 
estação de trens havia um bom tempo, o suficiente para ver muitas idas e 
vindas da senhora de número 27 da Spitalgasse, as muitas variações de 
luz nos Alpes, as alterações climáticas de calor para frio para chuva. O 
fornecedor, um homem de bigode, baixinho e gordo, está ofendido. Ele 
encaixotou os remédios sem sua fábrica em Basle assim que ouviu as 



 

portas das lojas do mercado serem abertas de manhã. Quando levou as 
caixas para o trem, as nuvens ainda estavam na mesma posição que no 
momento da assinatura do contrato. Que mais poderia fazer? 
 Em um mundo onde o tempo não pode ser medido, não há relógios, 
calendários, compromissos definidos. Os eventos são desencadeados por 
outros eventos e não pelo tempo. Uma casa começa a ser erguida quando 
pedras e madeiras chegam ao local de construção. A pedreira entrega as 
pedras quando o proprietário precisa de dinheiro. O advogado deixa sua 
casa para defender um processo na Corte Suprema quando sua filha faz 
uma piada sobre sua calvície galopante. A educação na escola secundária 
em Berna é concluída depois que o estudante passou em todos os exames. 
Trens só deixam a estação de Bahnhofplatz depois que os vagões estão 
lotados de passageiros. 
 Em um mundo onde o tempo é uma qualidade, os eventos são 
marcados pela cor do céu, o tom do sinal sonoro do barqueiro no Aare, o 
sentimento de felicidade ou medo quando uma pessoa entra em um 
recinto. O nascimento de um bebê, a patente de uma invenção, o encontro 
de duas pessoas, não são pontos fixos no tempo, aprisionados por horas e 
minutos. Em vez disso, eventos deslizam pelo espaço da imaginação, 
materializados por um olhar, um desejo. Da mesma forma, o período que 
separa dois eventos é longo ou curto, dependendo do que antecede tais 
eventos, da intensidade da luz, do grau de luz e sombra, da visão dos 
participantes. 
 Algumas pessoas tentam quantificar o tempo, analisar o tempo, 
dissecar o tempo. Elas são transformadas em pedra. Seus corpos ficam 
parados, congelados nas esquinas, frios, duros e pesados. Com o tempo, 
essas estátuas são levadas para o cavouqueiro da pedreira, que as recorta 
em partes iguais e as vende para construções de casas quando precisam 
de dinheiro.     (1993:119-123) 

 

 Este conto ilustra de forma magistral vários aspectos que pretendemos 

destacar a respeito do tempo enquanto uma categoria subjetiva. Como se depreende 

do conto, o tempo subjetivo é variável de pessoa para pessoa porque está ligado às 

impressões e sensações interiores de cada um de nós. Ou seja, o que para mim pode 

parecer, em termos quantitativos, um tempo longo e quase eterno, para uma outra 

pessoa pode parecer muito rápido e sem importância.  

 A mãe, uma das personagens do conto, ainda vê o filho como uma criança 

porque para ela o tempo não passou, provavelmente porque, enquanto seu filho ainda 

era uma criança, tal período lhe foi tão intenso que foi como se não tivesse passado. 

Ela ainda o via como seu bebê e não percebeu que seu filho cresceu e já estava 

namorando. O tempo, no universo ficcional descrito, não é medido, mensurados pelos 

relógios. Os trens só partem quando lotados, não um horário fixado para as viagens, 

enfim, o universo descrito é regido pela qualidade do tempo. Em se tratando de 

termos qualitativos, o tempo não se fixa pela contagem, eis a grande questão. 

 Vários foram os escritores, poetas, físicos e filósofos que se debruçaram sobre 



 

esse tema. É um dos aspectos mais diretamente ligados a questões de memória. 

Conforme se sabe, a memória é uma categoria indispensável para que possamos 

existir visto que está estritamente relacionada com nossa identidade. O que seria 

alguém sem memória? Não faltam textos, filmes e livros sobre o assunto. A memória 

identifica o ser. De certa forma, a memória fixa o ser, embora não seja um processo 

acabado. A memória se atualiza em cada um de nós. O que é isso? Tal processo liga-

se diretamente à configuração do ser. Somos seres que fluem no tempo, não somos 

estáticos. Algo dentro de nós passa, ao mesmo tempo que algo permanece. Não somos 

seres totalmente mutantes, digamos assim. Existem coisas que mudam e coisas que, 

de alguma forma, permanecem. Se fosse diferente, não teríamos a menor identidade. 

E o mesmo ocorre com tudo que nos rodeia. À nossa volta muita coisa muda e muitas 

permanecem.  

 De acordo com Bergson (2006:1) 
A existência de que estamos mais certos e que melhor conhecemos é 
incontestavelmente a nossa, pois de todos os outros objetos temos noções 
que podem ser julgadas exteriores e superficiais, ao passo que percebemos 
a nós mesmos interiormente, profundamente. Que constatamos então? 
Qual é, nesse caso privilegiado, o sentido preciso da palavra ‘existir’?... 
Constato em primeiro lugar que passo de um estado para outro. Tenho 
calor ou frio, estou alegre ou estou triste, trabalho ou não faço nada, olho o 
que está  à minha volta ou penso em outra coisa. Sensações, sentimentos, 
volições, representações, são essas as modificações entre as quais minha 
existência se divide e que a colorem alternadamente. Portanto, mudo sem 
cessar.  
 

Bergson foi um dos primeiros filósofos a elaborar uma verdadeira teoria a 

respeito de um tempo que estivesse estritamente ligado à física, mas avaliando o 

tempo em seu caráter de intensidade, variabilidade e uma espécie de qualidade não 

comparável a algo que pudesse ser medido. Primeiramente, no trecho em questão, o 

filósofo justifica a mudança, visto que tal elemento é algo já dado não somente na 

filosofia, portanto, ele não nega a mudança. 

 Bergson (2006: 2) prossegue: 
Com efeito, falo de cada um de meus estados como se formasse um bloco. 
Embora diga que mudo, parece-me que a mudança reside na passagem  de 
um estado  ao estado seguinte: no que se refere a cada estado, tomado em 
separado, quero crer que continua o mesmo durante todo o tempo em que 
se produz. Contudo, um leve esforço de atenção revelar-me-ia que não há 
afeto, não há representação ou volição que não se modifique a todo 
instante; se um estado de alma cessasse de variar, sua duração deixaria de 
fluir. Tomemos o mais estável dos estados internos, a percepção visual de 
um objeto exterior imóvel. Por mais que o objeto permaneça o mesmo, por 



 

mais que eu olhe para ele do mesmo lado, pelo mesmo ângulo, sob a 
mesma luz, a visão que tenho dele não difere menos daquela que acabo de 
ter, quando mais não seja porque ela está um instante mais velha. Minha 
memória está aí, empurrando algo desse passado para dentro desse 
presente. Meu estado de alma, ao avançar pela estrada do tempo, inflama-
se continuamente com a duração que vai reunindo; por assim dizer, faz 
bola de neve consigo mesmo. 
 

 Depreende-se da citação um dos mais fortes argumentos que sustentam a 

duração e suas implicações. O pensador não nega a mudança ao mesmo tempo em que 

reforça que ela é tão sutil e dependente de nosso passado que, através da memória, 

nos identifica e identifica o que vemos e sentimos. Na verdade, a duração prolonga 

um instante, mesmo que seja inegável que o tempo não pode parar e efetivamente, 

para a física, ele não pára. Objetivamente não se poder negar a sucessividade do 

tempo e a mudança.  

 Foge aos propósitos de nossa pesquisa um aprofundamento em relação à 

teoria, a questões de duração em Bérgson. Entretanto, convém ressaltar que, em sua 

época, conforme é sabido, ele encontrou vários e sérios obstáculos a uma teoria a 

respeito de um tempo avaliado em sua subjetividade e intensidade. Mesmo porque 

Bergson estava num contexto cheio de novas idéias, teorias e grandes transformações, 

além das idéias que proliferavam a respeito da relatividade.  

 Praticamente no mesmo contexto, entretanto, numa outra posição geográfica, 

Kaváfis (2006: 215), também possui um poema que reflete o tempo enquanto 

duração: 

  

Desde as nove 
 Meia-noite e meia. Rápido passou a hora. 
 desde as nove quando acendi o candeeiro, 
 e me assentei aqui. Permanecia sem ler 
 e sem falar. Com quem falar, 
 completamente só nesta casa? 
 
 A imagem de meu corpo jovem, 
 desde as nove quando acendi o candeeiro, 
 veio encontrar-me e fez-me lembrar  
 quartos fechados aromatizados, 
 a volúpia passada – que ousada volúpia! 
 E trouxe-me diante dos olhos,também, 
 ruas que agora se tornaram desconhecidas, 
 locais de divertimento cheios de movimento que acabaram, 
 e teatros e cafés que existiram outrora. 
 
 A imagem de meu corpo jovem 



 

 veio trazer-me também as lembranças  tristes: 
 lutos da família, separações, 
 afeições dos meus, afeições 
 dos mortos, tão pouco apreciadas. 
 
 Meia-noite e meia. Como passou a hora. 
 Meia-noite e meia. Como passaram os anos. 
  

No poema, o autor, conforme se depreende da leitura, espanta-se com a 

velocidade do passar das horas, no início do poema, naturalmente ele se refere a uma 

percepção muito comum, entre muitos de nós, em que o tempo parece voar. De fato, 

via de regra, quando estamos absortos em algo ou muito felizes, a sensação é a de que 

o tempo voa. Por um outro lado, Kaváfis analisa a vida, ou seja, no final do poema, 

indaga sobre o tempo, o escoar implacável dos anos que se foram.     

  

6. Considerações a respeito do tempo nos dias atuais 

 

 Conforme foi exposto nos tópicos anteriores o tempo teve diversas concepções 

de acordo com as etapas pelas quais passou a humanidade. Após a relatividade, que 

do ponto de vista mais geral, implicou em novas perspectivas, inclusive filosóficas, 

muitas outras teorias, estritamente, no âmbito da física, têm provocado acaloradas 

discussões. As principais delas, além de envolverem as questões de temporalidade, 

envolvem também uma cosmologia. Há muitas outras teorias a respeito do tempo que 

têm sido alvo de pesquisas desde o princípio do século XX até os dias atuais.   

 Conforme Greene (2001: 139), desde que Heisenberg descobriu o princípio da 

incerteza, a física foi abalada de forma tal que nunca mais pode olhar para trás da 

mesma maneira. “Probalidades, funções de ondas, interferências, quanta, tudo isso 

envolve maneiras radicalmente novas de encarar a realidade” (2001:139). E todos 

esses abalos afetam de formas inusitadas, muitas vezes, os níveis de temporalidade 

aos quais estamos acostumados. Além disso, outras teorias no âmbito da física 

abalaram certos alicerces da Teoria da Relatividade, entre elas, a teoria quântica e 

outras que vêm surgindo. 

 Segundo Klein (2007: 117), “os físicos das partículas interessam-se por 

objectos, as partículas, que não podemos ver, de tal modo elas são pequenas. 

Interessam-se igualmente pelas suas interações mútuas”. Enfim, a teoria quântica 

debruça-se sobre uma perspectiva microscópica do universo que contradiz, 

teoricamente, em muitos aspectos, a Teoria da Relatividade. A unificação das teorias 



 

tem causado muitas divergências entre os físicos, desde os tempos em que Einstein 

estava vivo.  

 Enfim, sabe-se que a física, nos dias atuais, está enfrentando uma verdadeira 

crise porque, quanto mais busca caminhos unificadores à procura de invariantes e 

universais, mais se depara com dificuldades em todas as escalas. De qualquer forma, 

todas as teorias que dizem respeito aos conceitos de tempo e espaço abalam as noções 

tradicionais, inclusive, a da Relatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Ciberespaço: uma descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciberespaço: o seu conteúdo compartilhado 

 

De acordo com Eric Hobsbawm (2007: 9) o século XX possui algumas 

características bastante particulares em relação aos tempos passados. Uma das mais 

importantes e que, segundo nos parece, não pode ser descartada em relação ao nosso 

tema de pesquisa, diz respeito ao processo de globalização que caracteriza as 

sociedades contemporâneas. Para o historiador em referência, o século XX deve ser 

considerado como a era mais extraordinária que um dia a humanidade conheceu, 

principalmente, porque combina catástrofes humanas nunca vistas antes, conquistas 

materiais, substanciais e, sobretudo, um grande aumento da capacidade humana de 

transformar, assim como de destruir o planeta.  

 

1. A sociedade da incerteza  

Mais do que nunca a tecnologia, a possibilidade do uso em especial da 

internet, passou a ser, de fato, a mais poderosa alavanca de transformação da 

sociedade, em âmbito global. Pois, pensar no futuro é uma necessidade que todo ser 

humano tem.  

 
Em uma década ou pouco mais, a informação e o conhecimento 
continuarão a universalizar-se numa velocidade jamais suspeitada. As 
camadas sociais mais pobres e as nações menos desenvolvidas, no entanto, 
correm o risco de sofrer a mais perversa das exclusões, a digital, que se 
caracteriza pela marginalização em relação às fontes de informação, do 
conhecimento...  (Siqueira, 2004: 07) 

 

Mesmo os mais perspicazes futurólogos não conseguiram imaginar as 

gigantescas teias de computadores conectados ao redor do mundo. Quando a Internet 

se desenvolveu, passando para um domínio mais aberto, civil, em meados de 1990, 

governos de outros países passaram também a investir. E, desde então, ela não parou 

mais de nos surpreender.  

 
Sua origem remonta ao final dos anos de 1960, no auge da Guerra Fria, 
quando o governo norte-americano criou a Arpanet, rede estratégica 
planejada e operada pela Advanced Research Projects Agency (Arpa). 
Essa rede foi a verdadeira precursora da internet. [...] temendo as 
conseqüências catastróficas de um conflito nuclear, os EUA decidiu apoiar 
o projeto da Arpa, de modo a criar redundâncias ou backups de seus 
principais arquivos. A Arpa desenvolveu a idéia básica de uma rede capaz 



 

de permitir a interligação de grandes centros de informação e 
conhecimento. (Siqueira, 2004: 132-133) 

 
Além disso, as redes não se constituem em um campo isolado do restante da 

vida social, mas estão contextualizadas em um ambiente mais amplo no qual o 

cibermundo ressoa. Segundo Hobsbawm (2007:29) o mundo nunca foi tão grande, 

complexo e acima de tudo plural. As diferenças que marcavam o Ocidente e, 

sobretudo, a superioridade do Ocidente sobre o Oriente já não são nítidas. Tudo isso 

por conta de um mundo, conforme é sabido, globalizado. Na verdade as sociedades e 

os indivíduos nunca foram tão móveis e nômades, como se o mundo físico estivesse 

replicando os caracteres do mundo virtual. O papel que a tecnologia tem 

desempenhado nisso vem sendo apontado por vários autores. 

 De fato, as pessoas vão e vêm num ritmo quase estonteante. Não há mais 

raízes. A ordem do dia, entre outras coisas, é a mobilidade, além é claro, da 

velocidade como se estivessem saltando de um link a outro nas conexões de uma 

hipermídia gigantesca.  

 

2. A pós-geografia  

De acordo com Ethevaldo Siqueira (2004), há três principais características 

que tornam a Internet única na história das tecnologias da informação. A primeira 

seria a expansão mundial, pois ela já percorre o mundo e se espalhou numa grande 

velocidade. Em 1991, o mundo não conhecia mais de 500 mil usuários enquanto no 

final de 2003, esse número se multiplicou para 1,3 bilhão, o equivalente a 

praticamente vinte por cento da população. Segundo Don Tapscott, em 2015, 

chegaremos a uma porcentagem média de quarenta por cento da população. A 

segunda característica seria a velocidade da evolução tecnológica. E a terceira 

característica estaria nas mil aplicações como na economia, no entretenimento, na 

educação, nas comunicações. 

Vivemos, portanto, em um tempo de pós-geografia. Imaginemos, em uma 

representação simples, como era o desenho do tempo e espaço da informação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o avanço da tecnologia, hoje, podemos imaginar outro tipo de 

representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma de representação mundial é modificada, agora podemos dizer que as 

formas coexistem formando praticamente uma dimensão própria com diversos tempos 

e espaços. O observador e o observado são acoplados coexistindo mais uma vez. Não 

existe nesse mundo a interferência da distância. 

 



 

...o relevo temporal gerado desta vez pelo desdobramento entre as 
proximidades espacial e temporal, o relevo de um mundo a partir de agora 
superexposto à amplificação eletro-ótica de sua profundidade de campo.‘A 
presença só é presença à distância, e esta distância é absoluta, ou seja, 
irredutível’, escreveu Maurice Blanchot. Hoje em dia, quando a noção de 
distância deu lugar, em física, à noção de uma potência de emissão 
instantânea, a ótica ondulatória alcança uma flutuação das aparências na 
qual a distância não é mais, como desejava o poeta, a profundidade da 
presença, mas somente a sua intermitência. ( Virilio: 1993, 103)  

 
Segundo Virilio, no ciberespaço, a distância não existe mais, pois o princípio 

da geografia foi fortemente alterado. Visitamos diversos lugares ao mesmo tempo 

sem precisar estar efetivamente lá. Podemos estar “aqui” e influenciar o “lá” e o 

“mais pra lá”, no mesmo instante. Simultaneamente. 

A internet é hoje uma gigantesca máquina de contato e de troca de 

informações e, hoje, alcançamos efetivamente a era da conexão móvel. Depois do PC 

(computador pessoal) isolado dos anos 60-70, da popularização da internet com o CC 

(computadores coletivos) nos anos 80-90, estamos vendo, no começo do século 21, a 

emergência da era do CCM (computadores coletivos móveis). Novas práticas e usos 

da informática surgem com essa mudança de paradigma.  

 
Na primeira fase da microinformática, nos anos 70-80, surgem os PC. Na 
segunda fase, com a decolagem da internet, surgem os CC, nos anos 80 e 
90. Aqui a idéia é que os computadores sem conexão são instrumentos 
sub-aproveitados e que, na verdade, o verdadeiro computador é a grande 
rede. Agora, com o desenvolvimento das tecnologias móveis, o CCm 
estabelece-se com a computação ubíqua sem fio. Trata-se da ampliação de 
formas de conexão entre homens e homens, máquinas e homens, e 
máquinas e máquinas motivadas pelo nomadismo tecnológico da cultura 
contemporânea e pelo desenvolvimento da computação ubíqua (3G, Wi-
Fi), da computação senciente (RFID, Bluetooth) e da computação 
pervasiva, além da continuação natural de processos de emissão 
generalizada e de trabalho cooperativos da primeira fase dos CC (blogs, 
fóruns, chats, software livres, peer to peer, etc) Na era da conexão, do 
CCm, a rede transforma-se em um ‘ambiente’ generalizado de conexão, 
envolvendo o usuário em plena mobilidade. (Siqueira: 2004, 19) 

 

A internet fixa mostrou o potencial agregador das tecnologias de comunicação. 

Agora a internet móvel está aproximando o homem do desejo de ubiqüidade fazendo 

emergir uma nova cultura telemática, com novas formas de consumo de informações 

e com novas práticas de sociabilidade. Um exemplo a ser comentado é a tecnologia 

3G, nomeada dessa forma por marcar a terceira geração dos telefones móveis, que 

oferecem serviços de transmissões de dados com alta velocidade, internet banda larga, 

downloads, transmissão de TV digital, jogos tridimensionais e a vídeochamada, ou 



 

seja, aquela que possui a imagem e o áudio simultaneamente.  

Com todo esse avanço tecnológico e a procura incessante pela busca do tempo 

livre, existem empresas que estão unindo as duas necessidades. De acordo com 

Débora Fortes, do Info on line, a Microsoft dos Estados Unidos, por exemplo, é uma 

delas. Encontrou uma forma de manter os funcionários na ativa mesmo no percurso 

do trabalho para a casa. Com a rede Wi-Fi (rede sem fio), isso é possível. Os 

funcionários da empresa não perdem mais tempo conectando-se dentro de alguns dos 

ônibus fornecidos pela empresa. E, o mais interessante, esse tempo trabalhado durante 

o percurso é descontado no final do dia, podendo o funcionário ir para casa mais cedo. 

Ou, simplesmente, como ocorre com uma companhia de ônibus da Europa, a 

Stagecoah que disponibilizou a rede Wi-Fi, para quem tem que percorrer um trajeto 

entre as cidades da Escócia, Edimburgo e Fife para trabalhar. 

 

3. Tecnologias do futuro 

 De acordo com Ethevaldo Siqueira (2004: 11), a partir de entrevistas feitas por 

ele com pensadores, futurólogos, visionários e cientistas, num futuro próximo, as 

tecnologias do futuro devem ser encaradas como uma discussão de possibilidades e, 

como uma proposta de antecipar algumas transformações deste planeta.  

 Por exemplo, por volta de 2025, “as redes alcançarão o patamar de petabits1 

ou exabits2 e terão a capacidade de transmitir quantidades fantásticas de informação, 

quase impensáveis, como a de todo o conteúdo da nova internet, em apenas um 

segundo”.    

 Como sugere Siqueira (ibid.: 42) todas as funções da casa serão comandadas 

pela voz, conversaremos com as máquinas de várias formas. Portas se abrirão ao 

nosso comando de voz. Também falaremos com outros objetos como geladeira, forno 

de microondas ou máquina de lavar, assim como aparece no trecho de ficção a seguir: 

 

...Estamos em São Paulo, nesta segunda-feira, 7 de setembro de 2015, data 
da Independência do Brasil. Vamos conhecer a casa digital de Daniel e 
Bárbara Prado, no alto de Pinheiros, na capital paulista, onde moram com 
os dois filhos: Gabriela de 14 anos, e Rodrigo, de 12. [...] Todos os 
equipamentos ali podem ser controlados por controle remoto, comandos 
de voz e sensores automáticos. Alguns aparelhos podem ser acionados por 
comando verbal, inclusive via telefone, de qualquer lugar do mundo. 

                                                             
1  Petabyte (PB), um quatrilhão de bytes. 
2  Exabyte (EB), um quintilhão de bytes 



 

Como Ali Babá - que ordenava à porta de sua gruta que se abrisse, 
dizendo ‘Abra-te, Sésamo’ -, os moradores da casa inteligente, também 
falam com as portas, com a geladeira, com o forno de microondas e outras 
máquinas. E todas obedecem. (Siqueira: 2004, 127) 

 
 Como nos filmes e desenhos que vemos hoje na TV, a casa do futuro 

conversará com a gente. Deverá se manifestar ao toque delicado de nossas mãos e nos 

dirá como está o trânsito, a temperatura lá fora, a temperatura no interior de nossa 

casa, nos acordará no horário desejado ao toque programado, preparará a água para o 

banho. Algumas das muitas diversas opções que encontraremos ao nosso redor. 

 Quando dizemos “ao nosso redor” é, sem dúvida, um pessimismo. Não estará 

ao nosso redor e sim diretamente ligado a nós. O computador será onipresente e se 

encontrará em miniatura em todos os lugares, “em nossas roupas, nas paredes, nos 

tetos das casas, nos semáforos, nas portas e janelas, nos bancos, nos túneis, nos 

carros, nos aviões e nos navios. E se comunicará com o homem e com milhares de 

outros computadores”(ibid.) 

 Voltando ao presente, hoje, mais do que nunca, os celulares possuem uma 

grande utilidade e vêm sendo indispensáveis a grandes camadas das sociedades e ao 

redor do mundo. Com sua multi funcionalidade, cada dia mais, com seu avanço 

rápido, torna-se um objeto de consumo. E com o avanço, a linguagem deve ser 

universal e tudo deverá funcionar em todos os lugares de forma inteligente e mais do 

que nunca eficiente. Grandes projetos estão para vir à tona. 

 
Imagine, leitor, que já estamos em 2015, e que você acaba de adquirir seu 
novo PluriCom, um aparelho multifuncional pessoal, menor que um 
laptop, reunindo numa única peça computador de mão, telefone celular, 
câmera digital, sistema de localização GPS, câmera e receptor de TV, 
software de videoconferência, imagem de alta resolução sobre tela de 
cristal líquido, tradutor automático para quatro línguas, sistema de 
reconhecimento da fala e da voz (voice E speech recognition), jukebox 
embutida com capacidade para armazenar mais de 10 mil músicas, fone de 
ouvido de alto desempenho e acesso à internet de banda larga. (Siqueira 
2004: 292) 

 
 O inesperado, ou melhor, tão esperado mais do que multifuncional, poderá 

ajudar no auxílio do trabalho em casa. Para usufruirmos ainda mais da tecnologia, e 

ajudarmos o trânsito insuportável em que se encontram as grandes cidades, o meio 

ambiente, e até nossa mente, há empresas que já possuem os teletrabalhadores, ou 

seja, aquele empregado que trabalha, pelo menos, uma vez por semana em casa ou 

nos mais diversos ambientes fora do habitual escritório. Com certeza, isso exige do 



 

trabalhador muita disciplina e compreensão dos familiares. Mas, em muitos casos, é 

uma boa saída até para uma melhor produtividade e um planejamento mais 

satisfatório do curto tempo que temos.  

 Aliás, trata-se aí de uma falta de tempo que, paradoxalmente, são as redes que, 

supostamente deveriam nos dar mais tempo, estão tirando de nós. É justamente sobre 

esse aspecto, a experiência subjetiva do tempo que o usuário experimenta no 

ciberespaço, o assunto para o qual esta pesquisa busca trazer alguma contribuição. 

Para isso, não precisamos ir muito longe em direção do futuro. Assim, o recorte de 

nossa pesquisa cobre apenas o uso das redes que hoje podemos já chamar de 

convencionais, ou seja, o desk ou lap top como meio de acesso às redes e o tipo de 

experiência temporal que isso possibilita ao usuário  

 

4. Aspectos gerais do ciberespaço: o fim da datilografia - o início da digitação  

Entre os inúmeros fatores responsáveis pelas revoluções tecnológicas que 

deram sua marca ao século XX, colocamos ênfase no desenvolvimento dos 

computadores e nas conseqüências que esse desenvolvimento trouxe à tona. Das 

enormes máquinas que ocupavam grandes salas, o computador foi ficando cada vez 

mais amigável, rente aos nossos olhos, por meio dos monitores, e acessível ao toque 

de nossos dedos, por meio do teclado, uma versão aclimatizada da velha máquina de 

escrever.  

A máquina de escrever, mesmo sendo praticamente um objeto de museu, 

continua sendo querida por muitos: em geral, pessoas que não se adaptaram ao uso do 

computador ou, simplesmente, que preferem a sensação proporcionada pela escrita 

feita à máquina ou ainda à mão. Para alguns, a antiga companheira de tantos anos 

insiste em resistir ao tempo. Até Haroldo de Campos, que foi um profundo adepto de 

inovações na área da literatura e outras linguagens e que teve uma produção artística 

sempre permeada por experimentações, defendia essa outra forma de escrita. 

 
O computador não fica comigo. Fica numa outra sala a cargo da Carmem, 
minha mulher. Em matéria de computador sou totalmente analfabeto. 
Aquela tela branca brilhando... Você aperta uma tecla, tudo desaparece. 
Não quero mais saber. Não tenho paciência. Escrevo à mão ou à máquina. 
Comprei uma máquina elétrica, mas gosto muito de escrever à mão. Tenho 
prazer na caligrafia. No passado aprendi a fazer letras góticas. Fui um 
ótimo datilógrafo. Aprendi em escola e datilografo com os dez dedos. É 
meu limite. Computador já é demais. (2002: 90) 

 



 

 
Não obstante as predileções, a produção feita pela máquina de escrever é 

muito mais lenta e remota se for comparada ao computador. Qualquer erro pode se 

tornar uma verdadeira catástrofe para o usuário e fazer com que o mesmo perca horas 

de trabalho. Não é casual que, com o tempo, as velhas folhas foram sendo trocadas 

pela “...tela branca brilhando”. 

Como sabemos, o avanço da tecnologia traz opções que antes não existiam. 

Foi assim, também, quando surgiu a possibilidade das pessoas possuírem o 

computador em sua própria casa. Mas, como as pessoas sentiram esse avanço que 

chegou repentinamente? A velha forma de escrever, contemplar, reler o que foi 

escrito, errar, reescrever, tendo o papel como suporte imediato foi trocado por uma 

máquina mais rápida, mais eficaz, e os possíveis erros passaram a desempenhar, 

talvez, um papel secundário. Tudo foi bastante modificado. Nada mais de recortes, 

pois agora, com o aperto de uma tecla, tudo entra na mais perfeita ordem.  

Mesmo nos dias atuais, há quem prefira, assim como Haroldo de Campos, a 

velha datilografia ao invés da digitação. Lygia Fagundes Teles nos mostra o que 

repetidas vezes é feito durante a escrita de seus livros: 

 
A imagem: Lygia datilografa, pára, pinta o erro com corretor líquido no 
papel sulfite e prossegue. Revisa o que acabou de escrever e parece 
descontente com o resultado. Retira o papel da máquina, corta a parte ruim 
com a tesoura, emenda em outra folha com cola, recoloca o papel na 
máquina e volta a escrever. ‘Assim ficou melhor’.‘Ganhei um computador 
de presente do meu editor. Está no quarto, dentro do guarda-roupa. Nem 
tirei da embalagem. Quando terminar o meu próximo livro talvez aposente 
a máquina de escrever e use o computador’. (2002: 44) 

 
Realmente, não é uma adaptação fácil. Muitos desencontros com a nova 

tecnologia, mas, talvez, o mais difícil é fazer um jovem, que nasceu num outro 

horizonte de linguagens e possibilidades, entender os antigos conceitos de escrita, 

formas de entretenimento e a busca lenta das palavras, quando se compara tudo isso 

ao fugidio universo contemporâneo. 

 

5. O leitor contemplativo, o movente e o imersivo - coexistências 

De uma multiplicidade de leitores com perfis perceptivos e cognitivos 

diversos, em uma pesquisa, Santaella (2004: 18-35) extraiu três tipos principais de 

leitores. O leitor contemplativo, “... é aquele que tem diante de si objetos e signos 

duráveis, imóveis, localizáveis, manuseáveis: livros, pinturas, gravuras, mapas, 



 

partituras. É o mundo do papel e do tecido da tela” que se tornaram constantes a partir 

do século XVI. São objetos materiais que sobrevivem no tempo, por isso, podem ser 

revistos quantas vezes forem desejados. 

A leitura do livro é, ..., essencialmente contemplação e ruminação, leitura 
que pode voltar as páginas, repetidas vezes, que pode ser suspensa 
imaginativamente para a meditação de um leitor solitário e concentrado. 
...Esse leitor não sofre, não é acossado pelas urgências do tempo. Um 
leitor que contempla e medita. (ibid.: 24) 

 

O mais importante para esse tipo de leitor não se encontra na velocidade dos 

fatos, tampouco na quantidade. O mais interessante está na forma de contemplação, 

pois o tempo para ele não é sua maior urgência, importando-se com a qualidade da 

informação. 

A autora em questão nos apresenta também o leitor movente, fragmentado, 

que começou a emergir em meados do século passado devido à transformação das 

cidades como Paris e Londres. Isso provocou uma diferença profunda no modo de 

viver das pessoas pelo incremento que a Revolução Industrial havia trazido. As 

sociedades passam a ser regradas pela lógica do consumo, da moda, da mercadoria, da 

decoração, das vitrines. Surge a publicidade. E, dessa forma, a preocupação 

fundamental volta-se para a vivência em lugar da memória. O fetiche da mercadoria é 

incrementado pela sedução da imagem e, rapidamente, o ser humano passou a se 

integrar nesses novos ambientes, surgindo dessa integração esse segundo tipo de 

leitor. 

Aparece assim, com o jornal, o leitor fugaz, novidadeiro, de memória 
curta, mas ágil. Um leitor que precisa esquecer, pelo excesso de estímulos, 
e na falta do tempo para retê-los. Um leitor de fragmentos, leitor de tiras 
de jornal e fatias de realidade. (ibid.: 29) 

 
Trata-se de um tipo de leitor que, diante do caráter transitório das coisas e do 

imediatismo das imagens, faz pouco uso da memória, pois, para ele, o tempo já 

começa a ser percebido de outra forma, um tempo que escoa, passando a ser 

representado num outro viés em que a habilidade contemplativa sofre a concorrência 

da velocidade. 

O terceiro tipo de leitor, por sua vez, é identificado pela interatividade. Para 

compreendermos esse leitor caracterizado como “imersivo”, aquele que navega 

através de dados informacionais híbridos, próprios da linguagem hipermidiática, 

temos antes que penetrar nesse ambiente híbrido e na nova linguagem que é nele 



 

utilizada.  

 Esses tipos de leitores foram se adaptando aos processos instaurados por novas 

técnicas. No caso do terceiro tipo de leitor, o ’imersivo’, este se acostumou a navegar 

em ambientes híbridos e, nesse mundo tão inesgotável, leitores imersivos, eles 

mesmos, também diferenciam-se em seus perfis de navegação. Segundo Santaella 

(2004) os perfis imersivos que ela propõe correspondem cada um a tipos específicos 

de raciocínio e a processos de inferência.  

 
O raciocínio abdutivo é próprio do internauta novato, que pratica a 
errância como procedimento exploratório em territórios desconhecidos; o 
indutivo é próprio do internauta que está em processo de aprendizado, e o 
dedutivo, daquele que já conhece todas as manhas do jogo. (Santaella, 
2004: 93) 

 
 Mas, Santaella lembra que um perfil não obstrui o outro. Muitas vezes, os 

perfis dos usuários, podem coexistir em diferentes situações, o que é um traço 

caracterizador da linguagem hipermidiática das redes: coexistências de linguagens, de 

funções, de tempo e até do perfil do usuário. 

 A palavra interatividade, moeda corrente para definir as habilidades 

implicadas no processo de navegação, tornou-se de uso muito comum a ponto de 

perder seu significado específico. Mas vejamos como este se apresenta: 

 
...uma definição mais básica de interatividade nos diz que se trata aí de um 
processo pelo qual duas ou mais coisas produzem um efeito uma sobre a 
outra ao trabalharem juntas. Uma definição menos genérica e mais 
simplificada diz que a interação é a atividade de conversar com outras 
pessoas e entendê-las.” (Santaella, 2004: 153-154) 

 
  Se a interatividade pode ser entendida pela produção de um efeito no 

momento em que duas ou mais coisas, ao trabalharem juntas, se manifestam, com o 

avanço da tecnologia esse tipo de manifestação, nos seus mais diversos graus de 

interatividade, tende a ser cada vez mais imperceptível.  

 Acreditamos que diferentemente do que muitos pensadores afirmam, a 

interatividade, por meio dos computadores, não deixou as pessoas mais frias e 

distanciadas uma das outras. É quase o contrário (Siqueira: 2004, 91). A partir da 

interação que a rede proporcionou, e com a criação de, por exemplo, comunidades 

virtuais, está se consolidando uma relação apenas menos presencial, mas sem o 

desprazer da distância. O Orkut, site de relacionamento, por exemplo, trouxe aos 

internautas a chance de reencontrar pessoas com quem tinham perdido o contato na 



 

infância. O Orkut é responsável por grandes encontros e nele é possível até a busca 

por uma vaga de emprego. Dentro dessa comunidade, existem outras comunidades 

que podem ser freqüentadas de acordo com o interesse particular de cada um. Isso 

trouxe aos usuários um prazer único. Pode-se bisbilhotar e ser bisbilhotado. Trocar 

informações. Fazer amigos. Fazer juras conjuntas de suicídio ou encontros 

harmoniosos. O grande entretenimento de milhões de pessoas. 

 

6. O mundo da simulação 

Segundo Santaella (2004: 44), baseada em outros estudiosos do assunto, o 

mundo da simulação encontra seu clímax na realidade virtual (RV)”. 

 
Esta pode ser definida como um sistema informático capaz de criar um 
mundo simulado paralelo dentro do qual o usuário tem a impressão de 
estar, quando navega manipulando seus objetos. Trata-se de um sistema 
que permite simular as percepções humanas, gerando um ambiente virtual 
que produz a sensação de realidade, na medida em que os objetos se 
movem de acordo com os movimentos e o ponto de vista do participante, 
todos controlados por computadores. (ibid.:44) 
 

A autora nos lembra que a realidade virtual é mais uma dimensão possível do 

ciberespaço, talvez a mais sofisticada, pois o conceito de ciberespaço é mais amplo. 

Acreditamos que tudo que foi colocado anteriormente, ou seja, os tipos de leitores, 

especialmente o terceiro tipo, é o início de uma explicação sobre o que é o 

ciberespaço, pois, a partir do momento em que nos conectamos ao mundo virtual, 

inicia-se a interface homem-máquina, em um processo interativo não linear. Mas, 

para que a interação seja fluida é necessário acionar um mínimo de habilidades 

perceptivas que permitam ao internauta encontrar o que procura ou simplesmente o 

que é experienciado. Nessa situação, muitas vezes, o que vale é a tentativa e o erro, 

pois, geralmente, na primeira experimentação é a desorientação que domina.  

O ciberespaço é um ambiente, no qual circulamos na medida mesma em que 

aprendemos a nos desempenhar em uma linguagem nova. Nesse ambiente, tudo se 

apresenta em constante mudança, e se mostra através das telas graças às combinações 

do código binário 0 e 1 que está na base das imagens, sons, movimento, figuras, 

textos etc que chegam até nós. 

 
A linguagem binária usa apenas dois dígitos: zero (0) e o um (1). Na 
linguagem binária da tecnologia da informação só com esses dois 
elementos básicos podemos representar qualquer letra, sinal, desenho, 



 

gráfico, gravura colorida, foto, imagem em movimento, som, palavra, 
música, texto, filme, ópera, tudo, enfim, que utilizamos para transmitir 
informação ou conhecimento nesse processo de convergência entre 
informática, telecomunicações e multimídia. (Siqueira: 2004: 37) 

 

Tem-se aí uma multidimensionalidade admirável, em um universo que é 

considerado paralelo, um universo virtual que pode imitar situações ditas reais, no 

qual se desenvolve uma geografia mental ( Virilio: 1993: 09) construída por todos 

aqueles que nele transitam.  

A linguagem que é utilizada no espaço cibernético, como dito anteriormente, é 

a hipermídia, uma forma de linguagem que concilia diferentes no mesmo veículo, 

como imagens em movimento, figuras, sons, textos, entre outros, pois, hipermídia 

significa “enorme concentração de informação”. (Santaella: 2004, 50). Isso abre 

novas possibilidades de percepção bastante diferentes do que se conheciam até então.  

 
A reação ao clique sobre um botão (lugar da tela de onde é possível 
chamar um outro nó) leva menos de um segundo. A quase instantaneidade 
da passagem de um nó a outro permite generalizar e utilizar, em toda sua 
extensão, o princípio da não-linearidade. Isto se torna a norma, um novo 
sistema de escrita, uma metamorfose da leitura, batizada de navegação. 
(Lévy: 1993, 37) 

 
Ao se conectar nesse espaço, o usuário penetra em um mundo de surpresas, 

pois, na navegação, não prevalece uma ordem. Cada usuário faz a sua navegação não-

linear por uma espécie de labirinto com um início, mas sem um fim determinado. 

Nesse espaço, cada um faz a sua trajetória, cada um é dono do seu caminho que 

poderá ser incerto, pois os nós levam de um ponto a outro, apenas ao aperto de um 

clique, numa velocidade jamais imaginada.  

Desta forma, constrói-se uma arquitetura líquida, com possibilidades de 

transformação, com fechamentos que podem ser reabertos, em caminhos capazes de 

serem modificados, aberturas capazes de serem reconstruídas.  

 
... o ambiente no qual a interação ocorre tem um importante papel na 
comunicação, visto que carrega importantes informações sócio-culturais e 
nos ajuda a reconhecer diferenças relevantes em costumes e 
comportamentos sócio-culturais. Para a comunicação ser efetiva, as 
pessoas precisam criar um contexto comum de interação aceita 
coletivamente, um espaço para compartilhar conhecimentos, valores e 
memória. (Siqueira: 2004, 55) 

 
Nesse espaço não existe um dono, pois tem-se aí um lugar sem endereço fixo, 

mas de rápido acesso, um universo que alimenta o imaginário e em que criações que, 



 

muitas vezes seriam inviáveis no mundo físico, nele podem se tornar realidade. 

 

7. Possibilidades virtualmente reais  

No estado da arte atual, o avanço da tecnologia já permite que desejos sejam 

recriados na telinha. Pode-se citar como exemplo o Second Life que, como o próprio 

nome sugere, é uma segunda vida, no mundo virtual, paralela à real. Trata-se de um 

simulador da existência vivida que é utilizado para entretenimento, comércio virtual e 

rede social. Nesse simulador, com a criação de um avatar (uma representação gráfica, 

uma persona do usuário) pode-se circular e realizar uma multiplicidade de atividades 

no local, inclusive voar, contanto que o usuário tenha devidamente cambiado o seu 

dinheiro real para o dinheiro local, pois este é virtual só até certo ponto.  

Os computadores, por meio da conexão em rede, trouxeram uma nova forma 

de comunicação e a universalização da linguagem que, cada dia mais, vem 

prevalecendo no ciberespaço, “um espaço feito de circuitos informacionais 

navegáveis. Um mundo virtual da comunicação informática, um universo etéreo que 

se expande indefinidamente mais além da tela, por menor que esta seja, podendo 

caber até mesmo na palma de nossa mão”. (Siqueira: 2004, 39) 

O ciberespaço possui várias características. Uma delas é que, quando nos 

conectamos no grande labirinto navegável, não o enxergamos em sua totalidade, não 

temos uma visão panorâmica. Só o observamos na medida em que damos 

continuidade à navegação. Essa visão é sempre parcial, como se estivéssemos 

caminhando por um labirinto complexo, cujas passagens são encontradas conforme o 

caminhar. As conexões também são mostradas a nós conforme a navegação avança. 

Mas, diferentemente de um labirinto físico, o ciberespaço pode ser manipulado mais 

facilmente, pois podemos optar com mais agilidade por um determinado caminho, 

visto que o retorno não exige tanto esforço físico, talvez, para alguns, um esforço 

mental. 

A busca incessante pela informação é incansável e necessária. A virtualidade 

faz emergir questionamentos referentes ao conhecimento, informação, linguagem, 

memória, pois o acesso aos dados se torna mais acessível. Essa busca pela 

informação, atualização, ou simplesmente divertimento, faz com que os usuários 

desse espaço cibernético, muitas vezes, percam a noção do tempo em frente à tela 

(mesmo em dispositivos móveis), isto é, desenvolvam outra maneira de perceber o 

escoar do tempo. É justamente sobre isso que a indagação desta pesquisa está voltada. 



 

Se esse universo, feito de fluxos incessantes de informação, propicia mudanças 

subjetivas na experiência do tempo, devem existir fatores objetivos no ciberespaço, 

característicos dos modos como podem se dar os processos de navegação e 

conseqüentemente as experiências do tempo que lhes são próprias. São essas 

características que estamos procurando levantar neste capítulo, inclusive como meio 

de subsidiar a formulação dos questionários junto a usuários sobre os quais 

discorreremos no próximo capítulo. 

Segundo Federico Casalegno (Derivas: 2004, 56-57) o volume da informação 

é crescente e a velocidade da transmissão também é crescente, mas essa velocidade da 

informação não pode ser confundida com a profundidade com que são processadas e 

assimiladas. Ou seja, a facilidade e a velocidade com que encontramos informações 

quase intermináveis sobre os mais variados temas não significam que elas sejam 

assimiladas da mesma forma. Além disso, especialmente em sociedades periféricas, 

só uma minoria tem acesso às redes. 

Segundo Lilia Bilati e Luiza Gonçalves (2005: 55-67), a exclusão digital, 

nesses últimos anos, vem ganhando mais destaque, lembrando que a exclusão não 

depende apenas das tecnologias e dos dispositivos utilizados, mas implica 

aprendizagem dos processos de navegação com todos os pressupostos de competência 

lingüística e semiótica que estão por trás. Para as autoras, apoiadas em Amaro (2004), 

os fatores da exclusão digital poderiam ser agrupados em fatores de natureza 

estrutural que estariam relacionados com o funcionamento global das sociedades; 

fatores de âmbito global que estariam relacionados com fatores que interferem no 

cotidiano e fatores de nível individual e familiar que seriam as situações 

experimentadas nos percursos pessoais e familiares como grau de escolaridade, 

modelos de consumo entre outros.  

Existem projetos para o início da inclusão digital como o Eee PC (Easy to 

learn, Easy to work, Easy to play) “Fácil de aprender, fácil de trabalhar, fácil de 

jogar”, projetado pela Asus e pela Intel, um computador pequeno pesando menos de 

um quilo, ou seja, bem mais leve que os convencionais e com um preço relativamente 

baixo, mais acessível. Mas, um dos problemas enfrentados é que o mini computador 

Eee PC não chega tão facilmente às pessoas menos favorecidas socialmente, e está 

sendo utilizado, na sua maioria, como um segundo notebook. Mais leve, rápido, com 

pequenas dimensões, acesso Wi-Fi, webcam e barato. Afinal a exclusão não está 

somente ligada diretamente ao aparelho computador como sabemos, outras coisas 



 

estão implicadas.  

A menção aos problemas da exclusão digital é, para nós, um caminho para 

pensar sobre as competências que estão envolvidas nos processos de navegação e que 

dependem das características objetivas do ciberespaço, entre essas características, 

principalmente aquelas relativas às linguagens do ciberespaço.  

 

8. Onde está o fio do novelo 

   O ciberespaço começa, de certa forma, com uma interação entre uma pessoa e 

uma máquina conectada à rede. Entende-se que pessoas fazem parte do ciberespaço 

pois, sem elas, o ciberespaço simplesmente não existiria. Resumindo, o ciberespaço é 

formado por uma inteligência participativa coletiva. Então, pensemos isso com 

centenas de milhões de pessoas. As pessoas clicam em um link para entrar e começar 

a navegação, então, abre-se uma página e assim começa o agenciamento próprio da 

navegação.  

Imaginemos um exemplo simples, uma pessoa que busque apenas o resumo de 

uma novela. Ela poderá se deparar com formas variadas de se chegar até a notícia. 

Poderá digitar primeiramente o endereço de um site de busca e, em seguida, colocar o 

nome da novela. Mas poderá também, entre tantas outras opções, clicar em um 

endereço com que está habituada.  

Para algumas pessoas a Internet poderia ser mudada no aspecto “conteúdo”, 

pois quando digitam, por exemplo, a palavra “casa”, em um site de busca, aparecem 

centenas de resultados dos mais variados assuntos que contêm no texto ou no título a 

palavra “casa”. Outras pessoas comentam que o ciberespaço possui uma enorme 

quantidade de assuntos que não interessam. Mas, para esse tipo de problema, há um 

princípio de filtragem. 

 
...Tomemos a frase: ‘Isabela come uma maçã por suas vitaminas.’ Como a 
palavra ‘maçã’, as palavras ‘come’ e ‘vitaminas’ ativam redes de 
conceitos, de modelos, de sensações, de lembranças, etc. Serão finalmente 
selecionados os nós da mini rede, centrada sobre a maçã, que outras 
palavras da frase tiverem ativado ao mesmo tempo; neste caso: as imagens 
e os conceitos ligados à comida e à dietética. Se fosse ‘a maçã da 
discórdia’ ou a ‘maçã de Newton’, as imagens e os modelos mentais 
associados à palavra ‘maçã’ seriam diferentes.(Lévy: 2003, 23–24) 

 

Como lembra o exemplo de Lévy, a forma como é digitada a palavra, mostra 

uma das maneiras possíveis de ser feita uma espécie de “filtragem” no conteúdo, sem 



 

tirar o princípio básico da Internet. Se esse conteúdo está disponível é porque pessoas 

o acessam e pessoas o postam, ou seja, sendo de domínio público, o ciberespaço não 

abriga pensamentos egocêntricos.  

A comunicação em rede felizmente nos oferece uma liberdade ilimitada de 

expressão e, no mundo virtual, não há a mesma formalidade que no mundo real e nem 

limitações físicas e, nesse reinado de “ilimitações”, podemos dar vazão às nossas 

idiossincrasias. Além disso, a participação é opcional, pois não há hora marcada, nem 

lugar marcado para entrar e sair.  

Outro aspecto que impressiona, nesse território em eterna construção, é a 

velocidade com que as informações são postadas e distribuídas no ciberespaço. A uma 

informação que é postada neste exato segundo, milhões de pessoas vão ter acesso 

quase instantâneo, pois a Internet trabalha em tempo real, de modo que as distâncias 

do tempo e espaço são ignoradas, nesta era de pós-geografia, como vimos acima.  

 

9. O DNA do ciberespaço 

 Com o início da web 2.0, chamada desta forma para descrever a segunda 

geração da WWW (World Wide Web) que tem por principal objetivo, segundo Isabela 

Camargo (pod cast), reforçar de todas as maneiras o conceito de colaboração, de 

conteúdo compartilhado, mixado e ampliado, ferramentas mais rápidas que permitem 

que qualquer pessoa crie novos conteúdos, entretenimento entre outros aspectos.  

Agora o usuário, mais do que nunca, deixa de ser simplesmente consumidor, cria e 

recria o seu próprio conteúdo, na verdade, como sempre, mas, agora, de uma forma 

mais descarada.  Para “fazerem parte” dessa nova geração, a grande maioria dos 

sites da internet propõe projetos de participação dos internautas, pois essa 

participação é a alma da questão. Esses caminhos que foram abertos para as 

manifestações dos usuários começam a quebrar fronteiras. Hoje, as pessoas 

conectadas na rede invadem as notícias criticando, interferindo, discordando. Realiza-

se assim mais plenamente aquilo que sempre esteve no “DNA” do ciberespaço. 

 Com o avanço do poder computacional, pelas miniaturas tecnológicas e a 

possibilidade de abrangência dos mais diversos tipos de conteúdo, muitos portais 

disponíveis na rede dão amplo espaço ao usuário que gosta de interagir e manifestar-

se. Dessa maneira são disponibilizadas formas do conteúdo de vários tipos, inclusive 

uma pequena reportagem feita pela câmera do celular pode acabar sendo a matéria 

mais acessada do dia. E com toda essa facilidade, existem modelos para a publicação 



 

e modelos disponíveis.  

Segundo Carlos Nepomuceno (pod cast) um dos modelos é aquele em que a 

publicação não pode ser alterada, dessa forma, “eu publico e você lê”. Uma outra 

forma é aquela em que a matéria é publicada e o usuário tem a oportunidade  de 

comentá-la havendo uma filtragem de respostas. Em outro modelo, o site deixa o 

usuário escrever a matéria, a criação é livre e, por último, a forma no qual a usuário 

escreve a informação, altera a informação e pode até recriar a mesma informação. O 

acesso a esse modelo é livre. No ciberespaço, não existe apenas um tipo de modelo e 

sim tipos implantados coexistindo uns com os outros. 

 Outro problema enfrentado pelos usuários está na autenticidade da informação 

contida na rede. A única garantia é verificar essa autenticidade. Claro que existem 

formas de verificar, por exemplo, se o site é sério, entre outras. Mesmo porque, por 

ser um espaço de domínio público, existem diversas formas de manifestações e 

representações. Temos que lembrar que a autenticidade da informação, assim como 

fotos e vídeos manipulados, não é uma questão só da Internet, e sim do ser humano. 

  A forma rápida e cada vez mais crescente com que os objetos de comunicação 

estão ficando menores traz uma mobilidade encantadora e facilitam a individualização 

e ao mesmo tempo, o “estar sempre à disposição”. 

 Todo esse avanço vai intensificando os padrões próprios da conexão em rede.                       

Hoje, conseguimos transportar o equivalente a cinqüenta livros na palma da mão e, 

ainda, encaminhá-lo por milhares ou centenas de quilômetros em segundos. Enfim: 

muita praticidade, pacotes de volumes de cada vez e muita velocidade. Essa é a tônica 

que está presente na grande maioria das respostas dos usuários às entrevistas, como se 

verá no próximo capítulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O que dizem os usuários 

 

Entre os teóricos da cultura comunicacional contemporânea está se tornando 

lugar comum a reflexão crítica sobre a temporalidade peculiar que o mundo das redes 

propicia aos seus usuários. No seu livro Felicidade paradoxal, por exemplo, Gilles 

Lipovetsky (2007: 111-112) tece comentários sobre as novas exigências temporais, 

tais como a hipervelocidade, a acessibilidade direta e o imediatismo que são 

característicos do ambiente reestruturado pelas novas tecnologias.  

 
Instalam-se caixas de retirada ultra-rápida dos bilhetes de transporte e telas 
informando em tempo real os prazos de espera nos locais de transporte. 
Mensagens de texto no celular, foto digital, TV sob demanda, DVD, e-
mail: difunde-se o hábito da instantaneidade das trocas e dos resultados, 
cada um querendo poder comunicar-se e ser contatado, ver e comprar 
depressa, por toda parte e a todo momento. A época do “saber esperar” em 
que a experiência da espera era um elemento de felicidade, recua em favor 
de uma cultura da impaciência e da satisfação imediata dos desejos (ibid.: 
112). 
 

No seu livro Internet, e depois? Dominique Wolton (2007: 104-106) dedica 

todo um tópico à vivência do tempo dos internautas. O autor começa pela constatação 

de que “não há comunicação sem a vivência do tempo, do tempo para se falar, para se 

compreender, para se ler um jornal ou um livro, para ver um filme independente das 

questões de deslocamento. Sempre há uma duração em um ato de comunicação”. 

Com essa constatação o autor introduz suas considerações sobre o computador 

que, para ele, acentua, pela rapidez, a redução dos deslocamentos e a diminuição das 

exigências do tempo. Com isso, Wolton quer dizer que a rede comprime o tempo até 

quase anulá-lo.  
Certamente, navegar na rede toma tempo, mas existe uma desproporção 
tamanha entre o volume do que se tem acesso e o tempo transcorrido que 
se entra assim em uma outra escala de tempo. Aliás, a observação dos 
internautas confirma esta impressão de que estão em um espaço-tempo 
sem duração, este desaparecimento da vivência do tempo inerente a 
qualquer experiência de comunicação, que causa problema do ponto de 
vista antropológico, pois o tempo das novas tecnologias é homogêneo, 
linear, enquanto que o tempo humano é descontínuo e diferenciado (ibid.: 
105).  
 

 Como se pode ver, o julgamento do autor está alicerçado em uma dissociação 

entre o tempo humano e o tempo das tecnologias, como se, estranhamente, o tempo 

das tecnologias não fosse também um tempo vivido pelos humanos. Essa mesma 



 

dissociação é acentuada, quando o autor afirma que, com as novas tecnologias, pode-

se entrar em um espaço-tempo que não tem mais nenhuma relação com aquele da 

experiência humana.  Circula-se em um presente que é incessantemente ampliado. A 

redução, até mesmo supressão da vivência da duração, causa o problema essencial do 

preço que se aceita então pagar por perder o tempo e dialoga com alguém. (...) Há 

uma tal defasagem entre a rapidez dos sistemas de informação e a lentidão da 

comunicação humana que se almeja encontrar em uma maior presença das máquinas 

o meio de introduzir um pouco mais de racionalidade nas relações humanas (ibid.: 

105).  

 Nesta nossa pesquisa, buscamos evitar comentários e julgamentos baseados 

muito mais em impressões do que em dados empíricos. Embora certamente modesta, 

nossa pesquisa buscou colher dados nas fontes, isto é, ouvir um pouco o que os 

usuários têm a dizer sobre sua própria experiência. Por acreditarmos que as redes 

apresentam fatores objetivos que lhe são específicos, buscamos discorrer sobre eles 

no capítulo 2, de modo a situar a território em que o tempo subjetivo dos usuários é 

experienciado. Para averiguar que características essa experiência apresenta, 

elaboramos uma pesquisa de atitude que, por meio de questionários, visa colher 

informações sobre os pontos de vista e atitudes que os usuários têm a respeito de sua 

vivência no ciberespaço. Os questionários foram aplicados em três etapas, duas 

etapas-piloto e uma etapa definitiva. As etapas-piloto tiveram por finalidade nos 

auxiliar no ajustamento cada vez mais preciso das questões das entrevistas de modo a 

nos aproximar crescentemente de respostas capazes de satisfazer as indagações que 

guiaram esta pesquisa.    

 

1. Questionário piloto-01 

Acreditamos importante ressaltar o modo de construção das questões 

constantes das entrevistas que tinham por interesse colher informações sobre a 

vivência da navegação no ciberespaço, com especial atenção para a experiência 

subjetiva do tempo.  

O questionário piloto-01 teve um caráter experimental. Tratava-se de testar, 

antes de tudo, as próprias perguntas. Se elas chegavam perto dos objetivos ou não. As 

perguntas foram construídas tendo em vista estudantes de graduação com experiência 

em navegação. Não uma experiência profissional, não queríamos hackers, apenas 

pessoas que tivessem familiaridade com a imersão. Isso se justifica porque, usuários 



 

sem familiaridade, são atrapalhados por outros sentimentos que são estranhos ao alvo 

que buscávamos. Também não estava no campo de nossas preocupações analisar 

variáveis de gênero, idade ou classe social. Pesquisas voltadas para essas variáveis 

podem ser feitas. No seu caráter exploratório, nossa pesquisa visa apenas obter 

respostas sobre como se dá a vivência da navegação de modo a evitar que 

julgamentos acerca do tema sejam feitos sem bases empíricas.  

A seguir, apresentamos as perguntas elaboradas nessa primeira etapa e a 

tabulação das respostas.  

Nossa primeira pergunta elaborada foi: Qual o (os) principal (is) fator (res) 

que lhe faz usar a Internet?  

Vejamos as respostas: 

 
Hoje, diferentes fatores nos fazem utilizar a Internet. Nossa pesquisa nos 

encaminhou para alguns dos principais motivos que os usuários julgam importantes 

para essa interface.  

Em seguida foi feita a pergunta: Existe, para você, algum fator que o limite no 

acesso à Internet? Comente.  



 

Acompanhemos as respostas: 

 
 

Seguimos com nossa terceira pergunta: Quando você navega pela Internet em 

busca de algo específico, você sente que muitas vezes, essa “busca específica” 

simplesmente é modificada, ou mesmo trocada pelo excesso de informação contida na 

tela? Comente:  

As respostas obtidas foram: 

 

 
 

Na resposta, 87.5% dos usuários responderam que percebiam, de alguma 

forma, durante a navegação, que a busca era constantemente modificada e um dos 

principais fatores estava no excesso contínuo de conteúdo, devido ao emaranhado de 

informações não lineares, trazendo dúvidas ao conteúdo e ao próprio contexto da 

busca inicial, o que resulta muitas vezes, na sensação de cansaço.   



 

Seguindo com as perguntas, a quarta questão elaborada foi: Se você pudesse 

mudar ou agregar coisas à Internet, o que faria? 

Acompanhemos, mais uma vez, as respostas: 

 
 

Vejamos a quinta pergunta e a tabulação de suas respostas: Para você, em 

relação à busca de informações, qual é a principal diferença entre o acesso à Internet e 

uma biblioteca, por exemplo? 

 

 

 

 



 

 
 

Nossa sexta pergunta feita aos estudantes foi: Compare o que você sente 

quando lê um livro quando   navega pela  Internet:   

                                                         

 

 

Nas respostas obtidas dos nossos pesquisados, percebemos que apesar de 

julgarem a Internet mais rápida quanto ao resultado da busca desejada, o seu conteúdo 

tem que passar por uma filtragem contínua o que  leva tempo. Ao ler um livro os 

pesquisados se julgam mais abertos no quesito imaginação e o conteúdo é mais 

preciso em relação à Internet, não precisando de uma filtragem para acessar conteúdos 



 

confiáveis.  

Prosseguindo, a sétima questão foi: Compare o que você sente quando assiste 

televisão e quando navega pela Internet:  

 

 

 

Muitos estudantes alegaram o estado de passividade quando assistem 

televisão, o de pura obrigatoriedade de aceitação do conteúdo disponível e pré-

determinado; bem diferente do conteúdo da Internet em que o usuário faz sua 

programação e, de certa forma, o seleciona. 

A oitava pergunta elaborada: Compare o que você sente quando joga um game 

e quando navega pela 

Internet:

 



 

 

Em algumas respostas, os usuários assumiram perceber uma similaridade entre 

o game e a Internet, visto que os dois mecanismos contam com a possibilidade da 

“busca do novo”, e também da dúvida do “que vem a seguir” que nem sempre é 

previsível. Foi encontrada também, segundo nossos usuários, uma outra similaridade 

entre o game e a Internet: a do entretenimento. Ambos trazem, muitas vezes, o fator 

concentração e, inclusive, o estado emocional da empolgação. 

A nona pergunta feita foi elaborada da seguinte forma: Quando você está 

navegando pela Internet, percebe que o tempo parece fluir mais lentamente ou mais 

rápido do que o mostrado pelo relógio? Você saberia descrever o porquê? 

 



 

A Internet permite muitas possibilidades de modo a criar o sentimento de 

diferentes formas de escoamento do tempo. 

 Nossa última pergunta foi: O que você sente quando navega pela Internet? 

Você saberia descrever o seu estado de espírito, suas sensações, durante a imersão? 

Vejamos algumas respostas: 

 
Com a tabulação do primeiro piloto já concluída, tivemos a oportunidade de 

estudá-la cuidadosamente e assim ter mais parâmetros para modificar algumas 

perguntas que nos inquietavam e corrigir pequenas falhas, assim como possíveis 

tendencialidades.  

As respostas obtidas nesse primeiro piloto, levaram-nos a concluir que 

algumas não nos levavam para o que buscávamos. Embora importantes para o tema 

geral da navegação dos internautas não nos conduziam para os nossos objetivos.  

Dessa forma, após uma análise detalhada, corrigimos pequenas imperfeições e 

prosseguimos para mais um piloto objetivando um maior ajustamento das questões 

aos objetivos buscados.  

 

2. Questionário piloto-02 

 Melhor ajustadas, as questões do piloto-02 foram as seguintes: 

Qual o (os) principal (is) fator (res) que lhe faz usar a Internet? 



 

O que você sente quando encontra obstáculos para a sua navegação na 

Internet? 

Quando você navega pela Internet em busca de algo específico, você sente que 

muitas vezes, essa “busca específica” simplesmente é modificada, ou mesmo trocada 

em função da estrutura de links da Internet? Como você reage quando isso acontece? 

Como seria a Internet se ela fosse perfeitamente adaptada ao seu perfil de 

navegador (a)? 

Para você, em relação ao tempo que a busca de informações exige, qual é a 

principal diferença entre o acesso à Internet e uma biblioteca? 

Compare sua sensação de tempo transcorrido quando lê um livro e quando 

navega pela Internet. 

Compare sua sensação de tempo transcorrido quando assiste televisão e 

quando navega pela Internet: 

Compare sua sensação de tempo transcorrido quando joga um game e quando 

navega pela Internet: 

Quando você está navegando pela Internet, percebe que o tempo parece fluir 

mais lentamente ou mais rápido que o mostrado pelo relógio? Você saberia descrever 

o porquê? 

O que você sente quando navega pela Internet? Você saberia descrever o seu 

estado de espírito, suas sensações, durante a imersão?  

Aplicadas essas perguntas, as respostas nos aproximaram de modo mais 

ajustado aos objetivos da pesquisa. Assim sendo, decidimos por sua aplicação 

definitiva ao universo da pesquisa.    

 

3. Aplicação definitiva 

Depois da aplicação e tabulação dos questionários Piloto-01 e Piloto-02, o 

questionário definitivo foi antecedido da coleta de dados necessária à caracterização 

do universo da pesquisa, tais como nome, idade, estado civil, profissão, sexo entre 

outras. Tal procedimento foi efetuado para termos um conhecimento mais detalhado 

dos participantes da pesquisa.  

Nossa primeira pergunta voltou-se para o nome, sendo este obviamente 

optativo, a idade, estado civil, profissão, sexo e, qual seria, naquele momento, o maior 

sonho do pesquisado.  Vejamos as tabulações das respostas: 

 



 

 

Questionário 
 
 
 
Nome (optativo): ___________________________________________________________ 
Idade: ____________________________________________________________________ 
Estado Civil:_______________________________________________________________ 
Profissão: _________________________________________________________________ 
Sexo: ____________________________________________________________________ 
 
Hoje, você saberia descrever, qual é o seu maior objetivo? (pessoal/profissional/outros) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

    

Idade: 

 
 



 

 

Estado Civil: 

                                   

 
Sexo:      

 
A grande maioria de pesquisados, cinqüenta e sete por cento,  possuem de 20 a 

30 anos, cinqüenta por cento do total são solteiros e sua grande maioria, quase setenta 



 

e dois por cento, são do sexo feminino. Relacionemos agora, seus principais objetivos 

no momento da pesquisa: 

Hoje, você saberia descrever qual é o seu maior objetivo? (pessoal/ 

profissional/outros) 

              

 
    



 

Como pudemos acompanhar, mais de trinta e um por cento têm por objetivo, 

naquele momento, entrar na área ou crescer profissionalmente. Lembramos que uma 

resposta não anula uma segunda opção, ou seja, em todas as nossas tabulações, o 

pesquisado pôde responder mais do que uma alternativa, sendo a mesma contabilizada 

em nossas porcentagens. 
 

 
Qual é o seu grau de escolaridade? 
 
___ Fundamental Incompleto (regime de nove anos) 
___ Fundamental Completo (regime de nove anos) 
___ Médio Incompleto  
___ Médio Completo 
___ Superior Incompleto  
___ Superior Completo 
___ Pós- graduação Incompleta 
___ Pós-graduação Completa  

 
 
Qual é a média de sua faixa de renda mensal? 
 
___ Até R$ 600,00 
___ De R$ 600,00 a R$900,00 
___ De R$ 900,00 a R$ 1.800,00 
___ De R$ 1.800,00 a R$ 2.400,00 
___ De R$ 2.400,00 a R$ 3.000,00 
___ De 3.000,00 a R$ 4.500,00 
___ De 4.500,00 a R$ 6.000,00 
___ De 6.000,00 a RS 9.000,00 
___ Acima de 9.000,00 
 

 



 

 
 
Há quanto tempo você acessa a Internet? 
 
___ Menos de um mês 
___ Menos de seis meses 
___ Menos de um ano 
___ Mais de um ano 
___ De dois a cinco anos 
___ Mais de cinco anos 
 
 

 
 
 



 

 
Com qual freqüência você acessa a Internet para uso pessoal? 
 
___ Todos os dias 
___ A cada dois dias 
___ A cada três dias 
___ Uma vez por semana 
 
 

 
 
 
Com qual freqüência você acessa a Internet para uso profissional? 
 
___ Todos os dias 
___ A cada dois dias 
___ A cada três dias 
___ Uma vez por semana 
 
 

      

 
 



 

 
 
 
 
 
De que local você costuma acessar a Internet para uso pessoal? 
 
___ Casa 
___ Trabalho – Escola 
___ Cafés  
___ Outros ________________________________________________________________ 
 

 
                  

 
 



 

 

 
De que local você costuma acessar a Internet para uso profissional? 
 
___ Casa 
___ Trabalho – Escola 
___ Cafés  
___ Outros ________________________________________________________________ 

 
 
Em média, quanto tempo, por dia,  você costuma navegar na  Internet (incluindo trabalho)? 
 
___ Menos de uma hora 
___ Entre uma e duas horas 
___ Entre duas e três horas 
___ Entre quatro e oito horas 
___ Mais de oito horas 
 

 

 



 

 
 

O que você costuma procurar na Internet? 
 
___ Bate-papo 
___ Música e Vídeo 
___ Informação 
___Outros.  
 
 
 

 
 



 

 
Cite os quatro sites (uso pessoal) que você costuma acessar com mais freqüência e nos descreva o porquê da 
escolha: _____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 
Qual o (os) principal (is) fator (es) que lhe faz usar a internet? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Com essas perguntas queríamos saber, ou melhor, poder conhecer, em parte 

pelo menos, os perfis dos usuários que estavam sendo estudados.  Pudemos, desta 

forma, “quantificar” há quanto tempo utilizam a Internet, se a acessam somente para 

assuntos de trabalho, ou somente para assuntos profissionais, o local em que 

costumam acessar, assim como os tipos de sites. Todas as respostas nos deram um 

embasamento que adicionaram subsídios para nossa análise.  

 
 
 
O que você sente quando encontra obstáculos para a sua navegação na Internet? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 



 

 
 
Quando você navega pela Internet em busca de algo específico, você sente que muitas vezes, essa “busca 
específica” simplesmente é modificada, ou mesmo trocada em função da estrutura de links da Internet? Como você 
reage quando isso acontece?  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 



 

 
Como seria a Internet se ela fosse perfeitamente adaptada ao seu perfil de navegador (a)? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

    



 

 
Para você, em relação ao tempo que a busca de informações exige,  qual é a principal diferença entre o acesso à 
Internet e uma biblioteca? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
   

 



 

   

 
 

Quando solicitamos uma comparação em relação ao tempo de uma busca de 

informações feita em uma biblioteca e na Internet, não esperávamos, exatamente, o 

tipo de resposta a seguir. Vejamos alguns exemplos: 

 

“A Internet é mais rápida, mas sinto que na biblioteca é mais precisa e 

completa”, “Acesso na internet, a informação é mais fragmentada. Na biblioteca, a 

informação é mais completa”, “Nas bibliotecas tenho o conteúdo original e que acho 

que nunca se desatualiza”, “Na internet você joga as palavras-chave e ele recupera em 

segundos praticamente tudo relacionado ao assunto, já na biblioteca você tem que 

pesquisar nos terminais, pegar o livro analisar e ver se o assunto te interessa” e “A 

internet é mais rápida, mas a biblioteca é mais prazerosa”. 

 

 Alguns pesquisados escreveram em suas respostas que a pesquisa na Internet 

é feita de uma forma mais rápida, visto que, ao digitar uma palavra e ao soar de um 

click no mouse, dezenas de resultados surgem à tela. Entretanto, todo o conteúdo que 

aparece numa grande velocidade precisa passar por uma filtragem, pois nem sempre  



 

as fontes são dignas de confiança. As respostas de alguns pesquisados indicam, 

também, que a busca feita em uma biblioteca é mais prazerosa, assim como a leitura 

feita num livro físico possui uma sensação inigualável e, seu conteúdo, 

diferentemente do que foi colocado sobre o da Internet, se mostra mais confiável.  

Comenta-se, em diversos níveis de pesquisa e de observação, que não se vive 

mais, praticamente, sem o uso da Internet, seja para pesquisas de todos os temas, seja 

para entretenimento ou para tantas outras coisas possíveis com esse mundo paralelo 

ao qual, hoje, uma parte da população, possui um fácil acesso. Mas, quando se é 

perguntado diretamente sobre esse meio – Internet -, as respostas que nos chegam não 

são bem as esperadas, ou seja, que a Internet supre todas as necessidades, como 

pudemos acompanhar anteriormente. 

 Nesta parte da pesquisa, observamos que o mundo encantado da Internet, até 

enquanto um meio de pesquisa, talvez não seja tão verdadeiro como se apregoa. 

Em relação ao tempo dispendido para a busca de informações, nossos 

pesquisados colocam que a resposta, na Internet, vem de maneira mais rápida, 

contudo, isso não quer dizer que o seu conteúdo seja preciso. Como é necessário uma 

filtragem, assim como a verificação da confiabilidade da informação, a sensação de 

perda de tempo aparece. Numa biblioteca, apesar da busca ser mais  lenta, o conteúdo, 

de acordo com nossos pesquisados, é mais confiável. Possui mais veracidade, pois 

sabem que o texto não foi alterado com facilidade, encadernado e recolocado na 

prateleira de volta. 

Vejamos  as respostas da nossa próxima pergunta aplicada sobre a sensação de 

tempo transcorrido quando se está lendo um livro, comparado à sensação de tempo 

transcorrido quando se está navegando na Internet: 

 

 
Compare sua sensação de tempo transcorrido quando lê um livro e quando navega pela Internet: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 



 

 

As respostas vieram de várias formas. Alguns pesquisados nos colocam o 

prazer de se ler um livro e outros, o prazer de se navegar na Internet. 

Com embasamento nas respostas, mais uma vez, há a clara evidência de que  

“esse outro universo”, ou seja, a  Internet, como um meio, não mais só de pesquisa, 

não é tão fundamental e único, como se poderia supor, em relação aos outros meios. 

 Pelas repostas, há uma divisão de interesses entre um livro, uma biblioteca e a 

Internet, por exemplo. Apesar da grande maioria dos pesquisados observarem uma 

velocidade maior, na Internet, no ato da procura, quando comparáveis às sensações de 

tempo com outros meios, há uma grande divisão nas respostas. A Internet não lidera 

os outros meios. 

Vejamos adiante, a comparação das sensações de tempo transcorrido quando 

se assiste à televisão e quando se navega pela Internet: 

 
 
 
 
Compare sua sensação de tempo transcorrido quando assiste televisão e quando navega pela Internet: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



 

 
 

Mais uma vez os resultados nos surpreenderam. Neste caso, assim como nos 

casos anteriores, as respostas escritas pelos nossos pesquisados estão divididas. Não 

sentem, claramente, as mesmas inquietações. A sensação de tempo transcorrido é 

percebida de forma mais rápida pelo meio que mais atraia quem está respondendo. 

Dessa forma, para uma pessoa que gosta mais de assistir televisão do que navegar 

pela Internet, o tempo em frente à tela da televisão é mais prazeroso do que em frente 

à tela do computador, tornando a sensação de tempo transcorrido mais rápido em 

relação ao computador e, para quem gosta mais de navegar na Internet, o tempo em 

frente à tela do computador é mais prazeroso, tornando a sensação de tempo 

transcorrido mais rápido em relação à televisão. 

 

 



 

 
Compare sua sensação de tempo transcorrido quando joga um game e quando navega pela Internet: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 



 

 

 
Quando você está navegando pela Internet, percebe que o tempo parece fluir mais lentamente ou mais rápido que o 
mostrado pelo relógio? Você saberia descrever o porquê? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Vamos ver a seguir, algumas respostas de nossos pesquisados relativas ao que 

estávamos querendo saber: como percebiam o fluir do tempo durante a navegação.  

“Mais rápido. Porque quando estamos na Internet concentramo-nos de tal 

maneira que não percebemos o tempo passar”; “Quanto mais entretido fico com algo 

seja lá o que for, o tempo parece fluir mais rapidamente. Ao passo quê o acesso à 

Internet seja uma obrigação não muito prazerosa o tempo passa mais lentamente”; “O 

tempo flui mais rápido quando estou apressado, e lento quando estou trabalhando”; 

”Depende. Se estou fazendo algo pela Internet que faço habitualmente o tempo parece 

mais rápido, pois sinto que já estou acostumada a fazê-lo. Agora se é algo novo, 

parece que o tempo demora mais, pelo fato de acabar fazendo mais devagar ou com 

mais atenção”.  



 

Isso nos lembra a colocação de Klein (2007: 45-49) de que  existe uma 

experiência metafísica do tempo físico, a do tédio. 
 
Quando nada acontece, quando nada se anuncia, quando nada se passa, 

vivenciamos a existência de um tempo esvaziado, despido das suas 

transfigurações e dos seus cambiantes, investido de autonomia, um tempo 

sem elasticidade, que parece ter-se dissociado do devir e da mudança. É o 

tempo a posto nu. 

 

O autor ainda nos coloca que um dos motivos para nos entediarmos é estarmos 

condenados a uma espera e nada poder ser feito para que essa espera seja realizada em 

uma duração menor. Também temos a sensação do tédio, quando não temos mais 

nada a esperar. “O tempo despoja-se então de tudo aquilo que normalmente a ele se 

apega” Klein (2007: 45-47). Assim, “finalmente, só o tédio nos proporciona a ocasião 

de saborear o tempo ‘puro’, ou seja, um tempo muito próximo do tempo físico” 

(ibid.). 

Nessa perspectiva, como observamos em nossas respostas, o passar do tempo 

está influenciado, direta ou indiretamente, com o que está se fazendo no exato 

presente que se vivencia o escoamento do tempo. Podemos observar esse tipo de 

sensação em outras ocasiões, que não são objeto de nossa pesquisa, como, como 

exemplo, na espera da chegada de um ônibus, após um dia intenso de trabalho, numa 

sexta-feira chuvosa, às onze horas e quarenta e sete minutos da noite. “Numa palavra, 

se há apenas um tempo, para nós, ele não é nunca o mesmo: só os reflexos que sobre 

ele projeta o nosso espírito dão a este vivaz camaleão as suas cores enganosas” 

(Klein: 2007: 140). 

É muito comum observarmos cenas de pessoas ao nosso redor olharem para o 

relógio e exclamarem, por exemplo: - Nossa! Já são seis horas da tarde! Isso deve-se 

ao fato, também, de estarem tão intrigadas em algo com que se ocupam que esquecem 

que o escoamento do tempo está em movimento constante. Desta forma, mesmo que a 

bateria do seu  relógio acabe ou qualquer outro fator o faça parar, o tempo físico 

continua, o movimento não acaba e não pára, na verdade,  nunca. “O tempo, esse, não 

acelera. Ele é o que é, indiferente às nossas agitações, independente das nossas ações, 

dos nossos humores, das nossas impaciências: uma hora dura uma hora.” (Klein: 

2007:111) 



 

Com a nossa pesquisa aplicada, sendo estudada passo a passo, e com, cada vez 

mais, a certeza que as sensações, assim como fatores mais objetivos, influenciam a 

nossa interioridade - o tempo subjetivo – construímos uma pergunta, ligada às 

sensações de estado de espírito do pesquisado durante a imersão para ver o que nos 

respondiam. Vejamos as respostas tabuladas: 

 
 
O que você sente quando navega pela Internet? Você saberia descrever o seu estado de espírito, suas sensações, 
durante a imersão? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

As respostas foram muito variadas. Vejamos, a seguir, algumas na íntegra: 

“Me sinto tranqüila até o momento em que a conexão dá algum tipo de 

problema, quando isso ocorre fico muito, muito irritada”; “Me sinto dominada pela 

máquina e não gosto da sensação”; “Bem. Fico muito empolgada e quero pesquisar 



 

mais e mais”; “Não gosto muito de navegar na Internet. Me sinto bombardeada, 

cansada e impaciente”; “Uma sensação de curiosidade, como se tivesse muita coisa 

para ver e pouco tempo”, ou ainda, entre outras, “Não percebo nenhuma sensação 

diferente”. 

A partir de respostas como essas, juntamente com o resto do conteúdo e dos 

pilotos aplicados, e após a análise, pudemos constatar que existem  fatores objetivos 

que influenciam o tempo subjetivo, tal como já foi constatado por Bergson e outros 

estudiosos a respeito do assunto. Entretanto, mesmo assim, o tempo físico, objetivo, 

social não deixa de transcorrer porque as pessoas podem senti-lo de maneiras 

diferentes do seu escoar físico.  Na verdade, o tempo “exterior” ao homem passa 

indiferente a ele e a tudo. Pode-se afirmar, inclusive, e sabe-se que não é nenhuma 

novidade, que o tempo objetivo transcorre soberano, frio, indiferente a tudo e a todos 

e, talvez, o que é pior para muitos: não retorna, fisicamente, jamais. O que passou, 

passou. O tempo passa para os bons e para os maus. Indiferença total, inclusive, à 

natureza. Esta condição do tempo, como não poderia deixar de ser, não passou 

indiferente a diversos poetas, entre eles, Konstantinos  Kaváfis (2006: 215): 
  
Desde as nove 
 
Meia-noite e meia. Rápido passou a hora 
desde as nove quando acendi o candeeiro, 
e me assentei aqui. Permanecia sem ler 
e sem falar. Com quem falar, 
completamente só nesta casa? 
 
A imagem de meu corpo jovem, 
desde as nove quando acendi o candeeiro, 
veio encontrar-me e fez-me lembrar 
quartos fechados aromatizados, 
e volúpia passada – que ousada volúpia! 
E trouxe-me diante dos olhos, também, 
ruas que agora se tornaram desconhecidas, 
locais de divertimento cheios de movimento que acabaram, 
e teatros e cafés que existiram outrora. 
 
A imagem de meu corpo jovem 
veio trazer-me também as lembranças tristes: 
lutos da família, separações, 
afeições dos meus, afeições 
dos mortos, tão pouco apreciadas. 
 
Meia-noite e meia. Como passou a hora. 
Meia-noite e meia. Como passaram os anos.   
 

 



 

O poeta grego faz uma reflexão, entre outras possibilidades de leitura, a 

respeito, inclusive, da indiferença do tempo que passa. Primeiramente, ele reflete 

sobre a rapidez, diante de seu universo de expectativas, naturalmente, ligado à sua 

interioridade, em relação ao tempo. Retorna, subjetivamente ao seu passado e 

relembra seu corpo jovem, engolido pelo escoar do tempo, pelo envelhecimento 

biológico. Lembra, também, como evidencia o poema,  velhos amores, antigas ruas e 

estabelecimentos que já não existem mais no momento em que os recorda. O tempo 

passou. Arrastou tudo. E, finalmente, expõe a velocidade e a rapidez do tempo nos 

versos finais. Escoamento indiferente a tudo e a todos. Os anos foram-se embora 

deixando tudo apenas na memória do poeta. 

 Diferentemente do que se pensava no início desse trabalho de pesquisa, ou 

seja, que a sensação de tempo durante a navegação, na Internet, dos usuários 

pesquisados,  seria  sentida  de maneira mais rápida e veloz, em relação ao tempo 

objetivo, as respostas não foram exatamente para essa direção. Desta maneira, 

pudemos evidenciar, entre tantas outras coisas, que a Internet, por si só, apesar de sua 

rapidez e velocidade na busca de informações (se comparada a outros meios) ou com 

todo o universo de informações que proporciona, não influiu, diretamente, numa 

relação de causa e efeito, na sensação de temporalidade dos pesquisados. 

 Na verdade, a Internet, considerada como um todo, provoca uma sensação de 

tempo, mais veloz ou não, como qualquer outro meio poderia provocar. O que 

prepondera, em relação ao tempo subjetivo dos pesquisados, é aquilo que mais o 

agrada. Isto é, aquilo que esteja diretamente ligado ao seu universo interior, a suas 

escolhas pessoais, individuais.  Desta forma, pode ser um livro, um filme ou qualquer 

outro meio. 

Sob nossa perspectiva, em relação ao que expusemos, vale a pena uma 

reflexão de Klein:  
Mais os nossos instantes presentes não são mágicos. A sua densidade 
existencial, isto é, a que eles têm aos nossos olhos, parece poder ir de zero 
a infinito. Há o tempo valente, que se atira vigorosamente e sem lamentos 
para a sua própria sucessão. O tempo submisso, que a custo se arrasta e se 
queixa. O tempo pobre, que nada revela a não ser a sua indigência. O 
tempo petrificado da melancolia em que a vida procura inverter o sentido 
da sua marcha (fazer “regresso a montante”, dizia René Char). O tempo 
compacto da impaciência, que substitui pelo presente o que anuncia ou 
promete. Mas também o tempo fulgurante da paixão, que se rebola 
embriagado, que se arrisca na existência por uma espécie de impulso 
infinito ( 2007: 140). 
 





 

4. Considerações finais 
 

O tempo subjetivo, psicológico, é percebido de formas diferentes dependendo 

das circunstâncias do momento. Não é percebido linearmente como o tempo físico; 

muitas vezes não o é nem percebido no seu escoar. Quando falamos desse tempo, 

falamos de um tempo que pode coexistir com diversos tempos diferentes. Tempos 

simultâneos em que o passado, o presente e o futuro se misturam tornando-se, muitas 

vezes, um só. Capaz de ser criado, somente em nossa consciência.  

 

De igual modo, um sonho, vivido como um puro presente, pode reenviar o 
sujeito para períodos diferentes do seu passado, escalonando-se entre 
acontecimentos relativamente recentes e outros que remontam à primeira 
infância, figurados por uma ordem dispersa. Não é classificado estes 
acontecimentos de uma maneira cronológica que o sentido latente do 
sonho se revela. Porque não há uma história, mas várias histórias que se 
encaixam, se sobrepõe e se contradizem às vezes, cada uma vivendo ao 
seu ritmo, de acordo com a sua própria temporalidade. Tudo se passa 
como se o inconsciente não reconhecesse, nem o curso do tempo, nem a 
causalidade que lhe está associada. (Klein: 2007: 142-143) 
 

Quando falamos sobre tempo, damos a ele diversos significados mas, 

tentamos estudá-lo na “pureza” do sentido da palavra e, por ser uma palavra que se 

reconhece, poderíamos dizer, com uma certa facilidade não o definimos de forma 

acabada. Até porque não há um modo de senti-lo ou percebê-lo fora de nós. É 

impossível nos colocar de maneira “exterior” ao tempo. O tempo não deixa de ser um 

verdadeiro cárcere, pois não há como se desvencilhar dele. Talvez ele seja pior do que 

um laço bem apertado que por muitas vezes nos sufoca. 

Foi constatado nesta pesquisa que, para nossa surpresa, a velocidade, fluidez e 

“instantaneidade” da Internet, por si só, não provocou em nossos pesquisados, numa 

relação de causa e efeito, uma sensação interior correspondente. Já havíamos 

colocado, de acordo com os pressupostos baseados em Bergson, que vários fatores 

externos, objetivos podem influenciar a nossa maneira de perceber o tempo subjetivo 

ou interior. No entanto, a velocidade externa, por si mesma, não altera o curso e a 

fluidez do tempo interno. A Internet, conforme foi dito anteriormente, é um 

mecanismo como um outro qualquer, pode ou não acelerar, “reter”, dilatar o ritmo de 

temporalidade de cada um de nós. Na verdade, tudo vai depender do grau de 

expectativa, além, é claro, de muitos outros fatores exclusivamente ligados à pessoa. 

Parece-nos importante destacar, diante do que foi exposto, que não há fatos, 

acontecimentos ou mecanismos invariáveis e universais que determinem de maneira 



 

precisa e classificatória o tempo subjetivo, o que, naturalmente não passou 

despercebido a Bergson, assim como a muitos filósofos e, também, a poetas. Enfim: 

assim como a ansiedade parece, para alguns, dilatar o tempo infinitamente, poderia, 

perfeitamente para outros contraí-lo. 

De acordo com Klein (2007:132) vários relatos, das mais variadas espécies 

comprovam uma certa elasticidade temporal. Segundo ele, em 1906, houve um grande 

catástrofe em Couvirières com os mineiros. Estes teriam ficado praticamente 

encerrados num galeria. Completamente sem saída. Somente após três semanas, 

depois de muitos sacrifícios, conseguiram sair de lá. Após ficarem livres, 

surpreendentemente, declararam de maneira espontânea que parecia terem passado 

apenas três ou quatro dias encerrados.  

Conclui-se, desta forma, uma vez mais, que os fatores que determinam as 

durações são imprevisíveis. Mesmo sob o invólucro da angústia podem ficar mais 

curtas do que seriam, na realidade, em relação ao tempo físico. Na maioria das vezes, 

a maior parte das pessoas, sob o estado de uma angústia possuem a sensação do 

tempo como eternidade, ou seja, um tempo que parece fixar-se num presente sem fim, 

inerte e que não caminha nem para a frente e nem para trás. 

O que nossa pesquisa veio comprovar, contudo, é que a experiência subjetiva 

do tempo quando se navega não difere muito da experiência do tempo vivido em 

relação a outros meios de acesso à informação e de entretenimento. Enfim, 

diferentemente do que se tem apregoado, a internet não se distingue drasticamente dos 

outros meios. Tudo depende do modo como cada um se sente diante daquilo que 

experiência. Conclusão: tempo subjetivo é, de fato, subjetivo, e não é tão 

determinado, quanto se pensa, pelo tempo objetivo.     
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