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"Nós começamos como voyeurs e terminamos por abandonar 

nossa identidade aos sistemas fascinantes aos quais nós nos 

dirigimos. A tarefa que nos chama à rede nos faz esquecer 

nossa perda elementar no processo. Nós olhamos 

inconscientes através da interface enquanto nós perscrutamos 

através de uma estrutura eletrônica onde nossos símbolos - 

palavras, dados, simulações - estão sujeitos a um controle 

preciso, onde coisas aparecem com uma claridade 

surpreendente. Tão arrebatadores são esses símbolos que nós 

esquecemos a nós mesmos, esquecemos onde nós estamos. Nós 

esquecemos a nós mesmos enquanto nós nos expandimos em 

nossos mundos fabricados. Com nossas faces contra ela, a 

interface é difícil de ver. Porque a tecnologia da informação 

adapta nossas mentes, é a mais difícil de todas para pensar. 

Nada está mais próximo a nós". 

 Michael Heim, The Metaphysics of Virtual Reality, 1993 



 

 

RESUMO 

 

 

O problema de Identidade Virtual é fruto da Revolução Informacional devido ao 

progresso das tecnologias da informação e comunicação. A Era da Informação 

promoveu o surgimento de uma esfera que abrange a biosfera e a ultrapassa: a 

Infosfera. O principal elemento promotor da Infosfera é a Internet. Ela dividi-se 

em três dimensões distintas, sendo a mais importante delas a dimensão do 

Ciberespaço. Neste espaço ocorre a fusão de diversas tecnologias digitais, 

destacando-se a Realidade Virtual. O mundo digital fundamenta-se em dados e 

informação. Este dois conceitos são o elo entre o mundo real e o virtual. O modo 

como o virtual e o real se funde é pela nossa capacidade de estender nossas 

mentes através de aparelhos não biológicos. Somos, portanto, ciborgues de 

nascença. A Identidade Virtual surge quando o contato com o mundo virtual 

através das tecnologias da informação cria perfis e avatares. A Identidade 

Virtual potencializa o ser humano, mergulhando-o na natureza própria da 

virtualidade. 

 

Palavras-Chave: Identidade Virtual, Tecnologias da Informação, Realidade 

Virtual, Ciberespaço.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Virtual Identity Problem is born of Information Revolution due to the 

progress of Information and Communication Technologies. The Information Era 

has promoting the rising of a sphere that enclose the biosphere and exceed it: the 

Infosphere. The main element to promote the Infosphere is the Internet. It 

divides itself in three distinct dimensions, being the most important of them the 

Cyberspace one. In that space happen the fusion among several digital 

technologies, to be detached the Virtual Reality. The digital world has its roots 

in data and information. Those concepts are the connexion between virtual and 

real. The way how the virtual and real merge each other is through our ability to 

extend our minds through non-biological devices. We are, hence, natural-born 

cyborgs. The Virtual Identity rise when the contact with virtual world through 

information technologies creates profiles and Avatars. The Virtual Identity give 

power to human beings, immerse them in proper nature of virtuality. 

 

Key words: Virtual Identity, Information Technologies, Virtual Reality, 

Cyberspace.    
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Para alguém que sempre foi fã de filmes de ficção científica, estudar o mundo virtual 

não é uma tarefa maçante. Impressionado desde os 15 anos de idade pelo filme The Matrix 

(1999), eu simplesmente nunca tirei da cabeça a ideia de que o virtual era como uma sombra 

que estava nos perseguindo. Daí para a inquirição filosófica foi um pulo. 

 Toda pesquisa filosófica nasce de uma única intuição de seu autor. Esta pesquisa é 

uma filha bastarda de uma pesquisa interrompida. A "pesquisa-mãe" era sobre a tese da mente 

estendida do filósofo australiano Andy Clark. A tese de Clark nos instiga a pensar que alguns 

aparelhos não-biológicos podem vir a fazer parte do aparato cognitivo do seu usuário, caso o 

aparelho esteja funcionando corretamente. Assim, uma máquina de calcular pode ser 

considerada como parte do aparato cognitivo de uma pessoa que é caixa de supermercado: ao 

ser utilizada com bastante segurança e confiança nos resultados, a calculadora passa a ser uma 

extensão da mente do caixa. Sem a máquina, a vida do caixa seria muito mais complicada. 

 Como consequência desta problemática uma questão que inevitavelmente surge é esta: 

"E se a mente for estendida até a internet, através do computador, como fica?". Remoer esta 

questão é uma tarefa difícil. No entanto, é fácil observar que o contato que as pessoas têm 

com o mundo virtual gera atitudes diferentes para com as outras pessoas. Observando o modo 

como as pessoas agem no cotidiano qualquer um pode constatar que a maioria das conversas 

gira em torno das redes sociais. Milhares de pessoas se observando, interagindo, expondo 

detalhes íntimos das suas vidas mesmo a desconhecidos. 

 Para o autor desta pesquisa, uma intuição surgiu a partir de então: "O virtual estava 

tomando o lugar do real". Era preciso pensar que consequências estavam surgindo com esta 

virtualização do real. 

 Geralmente, quando um problema surge, uma solução ou resposta é pensada, e em 

seguida são avaliados os meios ou instrumentos para resolver o problema. Por exemplo, 

quando um encanamento quebra, alguém pode tentar usar uma serra, cola, fita de vedação, 

etc., para dar fim ao vazamento. Em filosofia as coisas parecem ser ao contrário. Primeiro os 

estudiosos se apaixonam perdidamente pelas ferramentas: amam o formado da serra, estudam 

cada dente amolado. Somente depois tentam ir aos problemas. Quando acontece de um 

problema ser radicalmente novo, tentam adaptar o problema às ferramentas, mesmo que isso 
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seja obviamente impossível. Uma serra não conserta muito bem um computador! Quando 

fracassam, preferem às ferramentas aos problemas. Ficam com a serra, jogam fora o 

computador. 

 Há alguns séculos atrás um filósofo enfatizou que a Filosofia deveria ser como uma 

coruja, que levanta voo apenas ao entardecer, após os acontecimentos, para poder assim 

analisá-los e justificá-los, dizer como os eventos se encaixam na História. Esse filósofo viveu 

num tempo em que os jornais traziam notícias de anteontem, uma carta levava semanas para 

chegar ao seu destino, viagens podiam levar meses. Comparada a hoje, a vida seguia em 

conta-gotas. Um alvo parado (ou muito lento!) é mais fácil de acertar. 

 Cada filósofo que deseja hoje pensar o seu tempo tem a difícil tarefa de pensar adiante 

dos acontecimentos. O ritmo acelerado dos eventos faz com que a atividade de pensar seja 

também de se antecipar às mutações. Um filósofo, por exemplo, que queira pensar o 

fenômeno da Inteligência Artificial não pode se dar o luxo de "esperar a poeira baixar"; ele 

tem de antecipar os problemas que estão embrionários àquela pesquisa e trazê-los à tona 

enquanto possibilidade. "Como julgar moralmente o comportamento de uma máquina 

inteligente?" é uma pergunta que já intriga muitos pesquisadores mesmo antes de ser 

decretada a real existência de máquinas de tal tipo.  

 Os biólogos dizem que os animais conseguem pressentir catástrofes ambientais. Os 

sentidos apurados fazem com que percebam a mais leve alteração no ambiente, o que é 

suficiente para que eles possam se refugiar e se salvarem de terremotos, maremotos, erupções 

vulcânicas, tsunamis, dentre outros. A intuição do filósofo de hoje precisa ser assim. Captar a 

mais leve alteração na rede conceitual e pensar as possibilidades daquele acontecimento. 

 Diferente do lema positivista "prever para prover", o filósofo precisa "prever para 

compreender", sem que com isso esteja fazendo ficção científica ou "futurologia". A Filosofia 

deveria assim se assemelhar muito mais a um galo, com alguns sugerem (muitas vezes 

ironicamente), anunciando a aurora dos acontecimentos. 

 Dos problemas que se antecipam e forçam os filósofos a pensar, poucos se apresentam 

tão urgentes quantos os problemas que envolvem as tecnologias da informação e 

comunicação. Elas alteraram o ritmo da vida cotidiana mesmo daqueles que se encontram nos 

recantos mais remotos do mundo. O efeito é global e imperativo. A produção e uso dessas 

tecnologias faz com que tenhamos que pensar que tipo de ser humano está surgindo a partir 

desta inundação de informação. Com o Virtual tomando lugar do Real, o mundo ganha 
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contornos digitais. O resultado de toda mudança é sempre uma alteração no modo com nós 

nos vemos, na nossa identidade.  

 Para a maioria dos autores, o problema da Identidade Virtual surge como uma 

extensão do problema da Identidade Pessoal. A questão é que mundo virtual tem uma 

natureza bastante diferente do mundo "real" que compartilhamos com os outros seres. Mesmo 

noções muito básicas como as do Espaço e do Tempo funcionam no mundo virtual de maneira 

diversa das noções da física.  

 Muitos neste início do século XXI já vivem uma “vida dupla”: parte no mundo real, 

parte no mundo virtual, graças às inúmeras inovações tecnológicas que possibilitam se 

conectarem onde quer que estejam. Suas identidades passam por um intricado processo de 

conviver em dois mundos e lidar com tecnologias cada vez mais automáticas: programas que 

“sugerem” livros, músicas e eventos de acordo com seus gostos; redes que “regem” uma vida 

social repleta de amigos virtuais e máquinas que requerem cada vez menos esforço cognitivo 

pra serem manuseadas. 

 No dia 4 de outubro de 2012 a rede social da internet Facebook anunciou que superou 

a marca de um bilhão de usuários ativos
1
. Isso significa que cerca de 1/7 da população 

mundial tem uma vida online. Se for levado em consideração que grande parte dos sete 

bilhões de pessoas que existem na Terra é composta de crianças e idosos que não tem 

condições de operar um computador, pessoas analfabetas e "excluídos digitais", então a marca 

de um bilhão de usuários se torna ainda mais significativa. O Brasil já o terceiro país no 

número de usuários do Facebook. 

 As análises clássicas do problema da Identidade Pessoal não levam isso em 

consideração. Nem poderiam. A maior parte dessas mudanças decorre dos anos 1950 e se 

acentua com a invenção do computador e da internet.  

 Classicamente, o estudo da Identidade Pessoal ocorre de dois modos, segundo o 

filósofo da informação Luciano Floridi: "A egologia diacrônica, entendida com uma 

ontologia da identidade pessoal, concentra sobre problemas que surgem da identificação do 

eu através do tempo ou dos mundos possíveis, progressivamente se dirigindo para a 

metafísica"
2
. 

                                                             
1
 Disponível em: < http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/tecnologia/noticia/2012/10/04/facebook-supera-um-

bilhao-de-usuarios-58700.php>, acessado em 04 out. 2012. 
2
 FLORIDI 2011b, p.6, tradução nossa. 
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 Esse primeiro tipo de estudo preocupa-se com a questão de como é que um indivíduo 

pode permanecer idêntico ao longo do tempo: "sob que critérios podemos afirmar que um 

indivíduo x no tempo t¹ é o mesmo indivíduo x no tempo t²?".  

 Um exemplo simples deste estudo é pensar o caso de João. João é um jovem de 25 

anos que cometeu um crime aos 18. Ele jura que se arrepende amargamente do que fez e 

aguarda ansiosamente sua liberdade. João entrou para outra religião, arrumou uma namorada 

e emagreceu 10 kg cumprindo sua pena. João alega não ser mais o mesmo rapaz que cometeu 

o crime. Sente-se mudado, renovado. 

 Mesmo se sentindo outra pessoa, a Justiça precisa encarar João como o mesmo que 

cometeu o crime há um tempo anos. Se João fosse realmente outro, não teria necessidade de 

pagar pelo crime que não cometeu. O problema da identidade diacrônica de João independe 

do fato de ele se sentir outro. 

 Mas como afirma Floridi, essas... 

  Questões sobre identidade diacrônica e mesmidade são realmente questões 

 teleológicas,perguntadas  para atribuir responsabilidade, planejar uma jornada, coletar impostos, 

 atribuir  propriedade ou autoridade, confiar em alguém, autorizar alguém, assim por diante. Na medida 

 em que elas lidam metafisicamente (modalmente ou não, não importa), elas não merecem ser 

 tomadas seriamente.
3
 

  Isso quer dizer que o fato de João ser considerado o mesmo, enquanto cidadão 

responsável pelos seus atos, não define exatamente quem João é, enquanto entidade. 

 Ou seja, essas questões são mais de cunho ético ou jurídico, sendo, portanto, questões 

que já envolvem pressupostos do segundo tipo de estudo clássico da identidade pessoal, a 

egologia sincrônica. "A egologia sincrônica, entendida com uma ontologia da identidade 

pessoal, lida com a individualização de um eu no tempo ou num mundo possível, dessa 

maneira se estabelecendo no coração da filosofia da mente"
4
. 

 Ou seja, numa estudo sincrônico estamos considerando quais características tornam 

um indivíduo o que ele é. E são essas características que permitem um estudo diacrônico. 

  

 Para um estudo do que chamaremos de Identidade Virtual, transporemos essa noção de 

egologia sincrônica para o mundo virtual e veremos até onde a Identidade Virtual pode ser 

pensada como uma extensão da Identidade Pessoal, resultando numa Identidade Pessoal 

                                                             
3
 FLORIDI 2011b, p. 8, tradução nossa. 

4
 FLORIDI 2011b, p. 6, tradução nossa. 
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Online, como muitos autores chamam, ou se nosso contato como o mundo virtual gera algo 

bem diverso de uma mera extensão da nossa identidade. 

 A dificuldade do estudo permanecerá, portanto, no fato que Espaço e Tempo no 

mundo virtual são muito diferentes do mundo real. Se considerarmos que no mundo real a 

identidade de um indivíduo é estabelecida através da sua relação com o Tempo, tomado como 

uma sucessão de acontecimentos lineares que ocorrem desde o dia do seu nascimento até sua 

morte, e do Espaço, tomado como circunscrição do indivíduo limitado através do seu corpo, 

então tudo o que foi pensado sobre identidade pessoal, aplicado ao mundo virtual, está 

ficando obsoleto. 

 Um indivíduo pode estar em lugares diferentes numa fração de segundos, quando se 

trata de virtualidade. O locus do indivíduo não está mais restrito ao corpo. Além disso, o 

perfil ou rastro do indivíduo pode ficar online constantemente, para que outras pessoas tenha 

acesso a esta identidade também. Assim, a onipresença da Identidade Virtual altera 

profundamente a relação do indivíduo com o Espaço. 

 O que dizer de lembranças que podem ser resgatas num click? Nossa atividade online 

e nosso perfil virtual deixam marcas que podem ser acessadas muito tempo depois de 

produzidas, inclusive por outras pessoas. Assim, memórias não dependem mais de acesso 

privilegiado em primeira pessoa, o que para alguns, era uma marca inalienável da nossa 

identidade. O passado deixa de ser um não-é-mais ou já foi para ter um status semelhante ao 

presente "congelado". O eu torna-se retroativamente onipresente. 

 Assim, alguém que tenha um perfil no Facebook, por exemplo, pode ter suas 

intimidades, pensamentos, memórias, sonhos e desejos expostos online indefinidamente. 

Digamos que estamos em 2040. João tem sua conta aberta no Facebook há 30 anos. Desde 

sua saída da prisão, ele trocou várias vezes de emprego, casou-se e divorciou-se, teve dois 

filhos, perdeu parentes, dentre várias outras coisas que podem acontecer na vida de todo 

mundo. Tudo isso foi de alguma forma relatado na internet. Os filhos de João podem saber 

como ele era e como pensava assim que saiu da prisão, como foi a emoção de vê-los nascer, 

seus primeiros passos na escola... Em 2040 João está com câncer em estado terminal. Sua 

família solicitou ao Facebook que seu perfil seja transformado em um memorial, para que ele 

seja sempre lembrado por amigos e familiares. João vai torna-se um "fantasma na máquina"
5
.  

                                                             
5
 Página para a solicitação para um perfil se tornar um memorial. Disponível em: < 

https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238 >, acessado em 02 dez. 2013. 

https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238
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  O problema é que o virtual pode ou não pode funcionar propriamente, ele pode  ser antigo ou 

 novo, mas não envelhece; ele fica obsoleto, mas sem idade. Nada que fica obsoleto pode ficar mais 

 ou menos obsoleto. Do contrário, o eu pode ficar mais ou  menos velho. O efeito, que nós temos 

 somente começado a experimentar e estamos ainda aprendendo a enfrentá-lo, é um  desalinhamento 

 cronológico entre o eu e seu habitat online, entre partes do eu que envelhecem e partes que 

 simplesmente ficam obsoletas. Assincronicidade está adquirindo um novo significado.
6
  

 Como procedimento metodológico, teremos que estudar o modo de ser do mundo 

virtual em primeiro lugar para determinar como ocorre o processo de individuação no virtual 

e suas características. 

 Para tanto, estudaremos no capítulo 1, intitulado "A Era da Informação", quais 

características fazem da nossa época uma era na qual o conceito de informação alterou o 

modo como lidamos com noções fundamentais tais como tempo, espaço e objeto. No tópico 

1.1., "A Metafísica da Infosfera", exibiremos a compreensão de Luciano Floridi que a 

primazia da informação é tal que ela não se restringe apenas ao manuseio de máquinas que 

geram o mundo virtual, indo muito além. O termo Infosfera é cunhado a partir do termo 

Biosfera para se referir à esfera de informações que regem nossa vida tanto de forma virtual, 

como de forma natural, tomando praticamente a totalidade do ser. Além deste conceito outro 

muito importante irá nos guiar durante o andamento do texto. A Re-ontologização é o 

conceito que Floridi utiliza para exprimir que o uso das tecnologias de informação não apenas 

altera o modo como percebemos o mundo, mas altera a própria natureza do mundo. Estes dois 

conceitos juntos, Infosfera e Re-ontologização, serão nossa chave de leitura para Identidade 

Virtual. 

 No tópico 1.2, intitulado "A Metafísica da Internet", exploraremos o conceito de 

internet elaborado por Floridi, que difere um pouco das concepções correntes. Para ele, a 

internet se divide em três espaços: a infraestrutura, a plataforma de memória e o espaço 

semântico. A infraestrutura é composta pela dimensão física de cada computador e suas 

conexões de cabos, redes e satélites. O segundo espaço constitui uma plataforma na qual os 

dados são estabelecidos formando uma memória que é utilizada pelos usuários, formando uma 

dimensão digital. Já o terceiro espaço forma uma dimensão que é mais conhecido como 

Ciberespaço. Nele é onde os dados armazenados ganham significado e outros contornos. No 

tópico 1.2.1, "A Web", exploraremos a confusão conceitual que há entre os termos internet e 

web para que fique clara a função da Web enquanto elemento organizador da internet. 

 No tópico 1.3, "A Metafísica do Ciberespaço", estudaremos as características 

principais que o torna uma dimensão com ontologia própria. O principal filósofo aqui 
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abordado, e que deu inspiração para maior parte da estrutura da dissertação, é o visionário 

Michael Heim, através da sua principal obra, The Metaphysics of Virtual Reality (1993). Uma 

dúvida surge quando estudamos o ciberespaço: "Seria mesmo um espaço? E se for, que tipo 

de espaço ele é?" Essas perguntas são respondidas no tópico 1.3.1 "Ciberespaço: Espaço 

Absoluto ou Relacional?". 

 Podemos dizer, com poucas restrições, que o ciberespaço é o resultado da fusão de 

várias tecnologias. Algumas dessas tecnologias nasceram independentes umas das outras, mas 

dentro do ciberespaço ganharam força e difusão. No capítulo 2, "A Metafísica da Realidade 

Virtual", abordaremos o conceito de virtual e suas consequências filosóficas. No tópico 2.1, 

"O que é Realidade Virtual?", exploraremos o modo como Heim concebe a Realidade Virtual 

conciliando esta concepção com a concepção de Floridi. Realidade Virtual passa a ser vista 

como uma faceta do ciberespaço. 

 O contato com o ciberespaço cria uma espécie de presença virtual. No tópico 2.2, "A 

Telepresença", abordaremos a concepção clássica deste conceito e a abordagem informacional 

de Floridi como alternativa para problemas como a "ausência" virtual. 

 Este tipo de contato com o virtual exige uma porta de entrada. No tópico 2.3, "A 

Interface", exibiremos como os dados inseridos na segunda dimensão da internet, a plataforma 

de memória, tornam-se inteligíveis a partir de um sistema que os transforma em informação 

manejável pelo usuário. 

 "Será que um dia a realidade virtual irá tomar o lugar da nossa realidade comum" Está 

é a pergunta que norteia o tópico 2.4, "O Medo da 'Matrix'", no qual abordaremos a 

concepção de que o virtual sobrepujará o real nas relações cotidianas, tornando-se uma 

"prisão" para a mente. 

 Dentro deste panorama fica claro que o fundamento do mundo virtual é composto por 

dados e informação. No capítulo 3, "Os Fundamentos da Infosfera: Dados e Informação", 

abordaremos como os conceitos de dados e informação podem ser considerados o elo que une 

o Virtual e o Real. No tópico 3.1, "A Metafísica da Informação", analisaremos a concepção 

física da informação e a proposta de Floridi como seu contraposto. 

 No tópico 3.2, "A Metafísica dos Dados", exibiremos diversas concepções sobre o que 

são dados para a Filosofia e para outras áreas. Já no tópico 3.2.1, "A interpretação Diafórica 

de dados", exporemos a concepção de Floridi, que entende que dados são em última instância 

uma falta de uniformidade.  



8 

 

  Com a análise do que são dados encerra-se a análise da ontologia do ciberespaço 

enquanto integrante da internet. O que se segue é consequência desta análise. 

 No capítulo 4, "A Nossa Natureza Ciborgue", mostraremos como as teses da mente 

estendida e do ciborgue de nascença do filósofo Andy Clark explicam o modo como 

conseguimos nos conectar aos computadores e máquinas que geram ambientes virtuais. Este é 

um passo importante para compreender que a identidade virtual surge a partir do contato com 

máquinas geradoras de ambientes artificiais. 

 No último capítulo, "Metafísica da Identidade Virtual", exploraremos as características 

mesmas que formam uma Identidade Virtual. Iniciaremos a abordagem a partir da questão de 

como dever ser chamado nosso contato e expansão no virtual no tópico 5.1. "O Problema da 

Nomenclatura". 

 No tópico 5.2, A Identidade Pessoal Online, exploraremos a noção de que nossa 

personalidade é expandida para o mundo virtual através dos dispositivos digitais, contanto 

com parte da nossa história, ou seja, da nossa identidade pessoal. Já no tópico 5.3, "A 

Identidade Digital", exibiremos a noção de que nossos dados, quando digitalizados, tomam 

forma de uma identidade que pode servir para nosso acesso e regulação no mundo virtual. 

 No tópico 5.4, "A Identidade Virtual", demonstraremos o motivo da nossa preferência 

por esta expressão e como ela reflete melhor a ideia de uma extensão para o virtual através 

das noções de Perfil (tópico 5.4.1) e Avatar (tópico 5.4.2) 

 No tópico 5.5, "A Onipresença da Identidade Virtual", exploraremos a concepção de 

espacialidade no mundo virtual para mostrar que as ideias de Perfil e Avatar fazem com que o 

usuário tenha acesso e seja acessado praticamente de qualquer lugar, mesmo na ausência do 

usuário. Para isso é preciso resgatar a ideia de presença debatida no tópico sobre Telepresença 

no capítulo 2. 

No tópico 5.6,"A Onisciência da Identidade Virtual", exploraremos a ideia já presente no 

romance Neuromancer, de William Gibson, de que tudo que está contido no mundo virtual é 

passível de conhecimento. Sob um ponto de vista informacional, o conhecimento é construído 

sobre dados e informação. E o fato de a Identidade Virtual possuir a mesma ontologia dos 

objetos que ela pode conhecer torna a tarefa de gnosiológica muito mais uma questão do que 

se tem acesso, do que da capacidade cognoscível individual. 

Para finalizar o texto, faremos uma abordagem sobre a tese de Heim no tópico 5.7, "As 

três âncoras da Realidade". Ele afirma que o fato de no Virtual não existir a 
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Natalidade/Mortalidade, a Temporalidade e Fragilidade que encontramos no mundo real 

devido aos nossos corpos físicos atribui à virtualidade características "divinas". No fim do 

capítulo proporemos uma distinção entre a Identidade Digital e a Identidade Virtual baseada 

na distinção entre Dados e Informação. 

 Concluiremos com a confirmação da tese de que a Identidade Virtual deve ser tratada 

como uma entidade construída a partir do contato com o mundo virtual e suas tecnologias. Ela 

não é uma mera extensão da nossa identidade pessoal. Assim, as abordagens que tentam 

transpor as análises da identidade pessoal para o mundo virtual falham por não levar em conta 

a diferença ontológica que há entre o indivíduo real e sua identidade virtual. Uma entidade 

está sujeita às leis da física, tendo suas interações limitadas por isso; a outra entidade está 

sujeita ao mundo artificial da virtualidade, tendo sua ontologia idêntica a dos outros objetos 

virtuais. Portanto, a expressão "Identidade Pessoal Online" não exprime todo o potencial que 

há no contato Homem-Virtual. Essa nova entidade tem suas características herdadas da 

Infosfera, sendo, portanto, sincronizada, deslocada e correlacionada. Isso altera gradualmente 

a natureza do seu usuário, amplificando as possibilidades do que é ser humano. 
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1. A ERA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 Às 7 horas da manhã o despertador do celular tocou. O João se acorda, verifica a 

hora e confere se não recebeu nenhum telefonema ou SMS durante o período de sono. Antes 

mesmo de preparar o café, ele senta em frente ao computador, verifica os emails e, 

principalmente, todas as contas nas redes sociais. Ele precisa saber se algo aconteceu na sua 

vida enquanto dormia. O que se passava com seu Eu online. Atualmente sua vida online tem 

um peso tamanho. Para sua surpresa descobriu que sua namorada foi a uma festa no dia 

anterior... sem ele. O perfil dela está repleto de fotos e ele, vazio de sentimentos. 

 Este trecho bem que poderia ser o início de algum romance contemporâneo falando de 

algum jovem qualquer num país qualquer. É exatamente este qualquer que é interessante. 

 Vivemos numa época em que a disseminação de tecnologias geradoras de ambientes 

virtuais faz com que o trecho acima represente a vida de muitos. Celulares, laptops, tablets, 

computadores de mesa, têm a capacidade de nos envolver num mundo baseado em dados e 

informação que estende a experiência humana muito além do que já foi visto nos séculos 

passados. Como alerta Michael Heim, autor de The Metaphysics of Virtual Reality, "[...] Cada 

época tem seu caso de amor, sua grande paixão, um entusiasmo que dá a ela distinção. [...] A 

nossa não é a era da fé ou da razão, mas a era da informação."
7
 

 A Era da Informação é principalmente fruto dos meios de comunicação em massa e do 

uso de ambientes virtuais. Ela é filha da simbiose que iniciamos com os computadores. "A 

Revolução Informacional, em minha visão, é o crescimento exponencial do número de 

mudanças sociais e desafios habilitados pelas tecnologias eletrônicas, o estudo científico da 

informação, e o nascimento da cibernética"
8
. 

 Esta era é produto do que veio a ser chamado de quarta revolução
9
 no modo como os 

seres humanos se compreenderem no mundo. Essas revoluções destituíram o Homem de 

vários postos privilegiados das concepções tradicionais. Sigmund Freud fala de três destas 

revoluções com a finalidade de encaixar a si mesmo como elaborando a terceira revolução. O 

                                                             
7
 HEIM 1993, p. 8, tradução nossa. 

8
 BYNUM 2010, p. 420, tradução nossa. 

9
 Sobre as quatro revoluções e suas implicações filosóficas confira DEMIR (2010). 
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filósofo italiano Luciano Floridi parafraseia o modo como Freud fala de três destas 

revoluções, acrescentando mais uma: a revolução informacional. 

 A primeira revolução ocorreu com as descobertas do polonês Nicolau Copérnico 

(1473 - 1543) sobre o movimento dos planetas. Sua teoria transformou radicalmente o modo 

como o homem passaria a se conceber no universo, ao colocar o Sol como o centro do 

sistema, a teoria heliocêntrica, em vez da Terra com centro, como era acreditado por vários 

séculos através da teoria geocêntrica. Deste modo, o homem perdeu seu posto privilegiado de 

centro do universo, passando a habitar um planeta nem tão grandioso assim. No entanto, os 

humanos ainda podiam se contentar em ser A ESPÉCIE criada a "imagem e semelhança" do 

seu criador. 

 A segunda revolução foi promovida quando o britânico Charles Darwin (1809 - 1882) 

lançou em 1859 sua Teoria da Evolução na obra "A Origem das Espécies". Pela sua teoria, os 

seres humanos não fazem parte de uma espécie diferente de todas as outras espécies animais, 

destinada a ser a soberana. Seríamos apenas mais uma espécie que sobreviveu à seleção 

natural imposta pela luta pela vida. O consolo que nos restou, mesmo assim, foi que nós 

podíamos nos gabar de ser a única espécie que possui consciência de suas ações e 

conhecimento de si próprio. 

 A terceira revolução ocorreu quando o austríaco Sigmund Freud (1856 - 1939) iniciou 

suas pesquisas sobre casos de histeria. Suas pesquisas chegaram à conclusão de que os seres 

humanos não estão cientes de grande parte da sua vida mental, que a valiosa consciência é 

apenas a ponta de um iceberg formado por uma gama de processos mentais inconscientes. 

Nós nem ao menos podemos conhecer a nós mesmos com "clareza e distinção", tal como era a 

pretensão da Era Moderna. Ainda assim, nos restava o consolo de ser a única espécie capaz de 

lidar com informações e processá-las no que chamamos de pensamento. 

 A quarta revolução ocorreu através das pesquisas do britânico Alan Turing (1912 - 

1954). Ele inventou uma máquina capaz unir símbolos abstratos à realidade concreta através 

de uma espécie de processamento que veio a ser chamado de computacional. Com a avanço 

da ciência da computação, programas de alta complexidade passaram a fazer parte do 

cotidiano, e com eles diversos tipos de agentes não-humanos, como robôs, webbots e vírus, 

passaram a operar e agir no mundo tanto quanto nós. Quando se toma o conceito de 

informação como paradigma, não há distinção entre um ser humano ou um agente artificial, 
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pois a estrutura última de todos são os dados. Somos apenas organismos informacionais, 

segundo a óptica de Floridi. 

  Nós não estamos imóveis, no centro do universo (Copernicus); nós não somos não-

 naturalmente distintos e diferentes do resto do mundo animal (Darwin); nós estamos longe de ser 

 inteiramente transparentes a nós mesmos (Freud). Nós estamos agora  lentamente aceitando a ideia de 

 que nós podíamos ser organismos informacionais entre muito agentes (Turing)... não tão 

 dramaticamente diferentes dos espertos, artefatos engendrados, compartilhando como eles um ambiente 

 global que é ultimamente feito de informação, a infosfera. A revolução informacional não é sobre 

 estender a nós mesmos, mas sobre re-interpretar quem nós somos
10

. 

 Portanto, é possível observar que quarta revolução alterou o modo como 

compreendemos a nós mesmos e o ambiente circundante. Cremos que isto é só o começo. 

Diferente das três primeiras revoluções, a quarta tem uma dinâmica própria. As três primeiras 

foram frutos de descobertas científicas, já a quarta é fruto de invenções científicas. Estas 

invenções tem uma dinâmica bem mais acelerada e difundida do que as descobertas 

científicas do passado. 

 As três primeiras revoluções foram mudanças extrínsecas. Foi o Sol que foi concebido 

com o centro do sistema; foi a espécie que deixou de ser privilegiada, foi inconsciente (não 

acessível em primeira pessoa) que se tornou o paradigma para a mudança de perspectiva. A 

quarta revolução, além de ter um elemento intrínseco, é simbiótica. A verdade disto é tanta 

que apenas a primeira revolução parece ser unanime em aceitação. A segunda é rejeitada 

pelos defensores do criacionismo e a terceira também não é muito bem aceita por algumas 

crenças religiosas. No entanto, os frutos da quarta revolução se infiltraram de uma forma mais 

que sutil, mesmo em populações remotas do globo terrestre, tornando-se parte do modo como 

as pessoas vivem, independente das suas crenças. 

 Não foi apenas o modo de nos conceber como organismos informacionais que mudou 

nossa perspectiva. O manusear da máquina fez com que nossa própria identidade fosse 

alterada pelo modo como a máquina funciona. Diversas funções, antes atribuídas apenas ao 

cérebro, foram exteriorizadas, delegadas aos programas de computador.  Números de telefone, 

datas de aniversários, argumentos científicos, trajetos de viagens, etc., foram exteriorizados 

para a memória dos computadores e elementos virtuais. 

 O software não somente acelera nosso processo de pensamento, mas também  facilita o nascimento de 

 uma nova realidade em que nós pensamos. Nós não deveríamos confundir a nova realidade digital com 
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 um território neutro intocado pela intenção humana. O software esconde dentro dele noções específicas 

 sobre como nós pensamos e como nós deveríamos pensar dentro de um ambiente digital.
11

 

 Os computadores tornaram-se menores, portáveis e extremamente potentes. Eles estão 

"invadindo" os carros, geladeiras, celulares, relógios, televisores, dentre muitos outros 

dispositivos. A prospectiva, segundo especialistas, é que os diversos aparelhos que circundam 

nosso dia-a-dia sejam capazes de trocar informações conosco e com outros dispositivos, a isso 

chamam de "ambiente inteligente" ou "computador onipresente". Assim, a barreira que há 

entre o real e o virtual, entre o online e o off-line, fica difusa e mais difícil de discernir. O 

filósofo Michael Heim já alertava para isso em 1993: 

 Presente em todo lugar como óculos na ponta dos nossos narizes, os computadores esconderão a 

 distorção que eles introduzem, as cores vívidas que eles ofuscam, as perspectivas ocultas que eles 

 escondem. Como microscópios, os computadores estendem nossa visão vastamente, mas diferente de 

 microscópios, computadores processam nossa vida simbólica inteiramente, refletindo os conteúdos da 

 psique humana.
12

 

 Toda revolução traz consigo uma nova Filosofia. Com a quarta revolução surgiu a 

preocupação com o rumo que a humanidade tomaria levando em consideração o fato que o 

computador tornou-se peça-chave para compreender a velocidade que os acontecimentos 

estavam tomando. "Uma vez que nós notamos como os computadores estruturam nosso 

ambiente mental, nós podemos refletir sobre os agentes subconscientes que afetam nossa vida 

mental, e nós estamos então em posição de apreender o potencial e o perigo"
13

. 

 Neste sentido, foi preciso iniciar uma inquirição filosófica que levasse em conta o 

elemento primordial que é trabalhado pela nossa simbiose com os computadores: a 

informação. 

 A Filosofia da Informação, como ficou conhecida atualmente, não é apenas mais um 

ramo da Filosofia tal como foram muitos que surgiram no século XX. Ela tem pretensões 

gigantescas. A principal delas é pôr o conceito de informação como o conceito central da 

pesquisa filosófica. Este empreendimento deve em grande parte ao filósofo italiano Luciano 

Floridi, professor da Universidade de Hertfordshire e fellow da Universidade de Oxford
14

. Seu 

esforço conjunto com vários outros pesquisadores ajudou a esclarecer e fundamentar as novas 

questões que surgiam ao ritmo dos avanços das tecnologias computacionais. A partir de então 

toda sorte de problemas filosóficos foi reestruturada: 
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 HEIM 1993, p. 53 - 54, tradução nossa. 
12
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  ... tópicos como a natureza informacional do universo, a semântica de modelos  científicos, o 

 aterramento do símbolo e consciência, a natureza e ética de agentes  artificiais, a fundação e 

 singularidade da ética computacional, a natureza e papel de companhias artificiais na vida humana, o 

 papel da informação no raciocínio e lógica, e muito mais
15

. 

 Há dois conceitos-chaves para cunhados pela filosofia de Luciano Floridi para 

entender os acontecimentos e relações que nasceram de meados do século XX até hoje. São os 

conceitos da Infosfera e Re-ontologização. Eles estão interligados e se alteram mutuamente, e 

serão recorrentes em todo o texto. Para melhor compreensão iremos explorá-los 

conjuntamente. 

 

 

1.1. A Metafísica da Infosfera 

 

 

 Vimos como a chamada Era da Informação é fruto da Revolução Informacional. 

Mesmo considerando que os seres humanos são basicamente organismos informacionais, a 

quarta revolução no modo como os seres humanos entendem a si mesmos no universo 

somente tomou força com a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

lideradas pela popularização do computador. 

 A quantidade de informação veiculada por essas novas tecnologias faz com que 

sejamos "mergulhados" em dados. Poucos indivíduos habitantes das cidades conseguem viver 

sem um aparelho celular. Consultas a livros impressos tornam-se menos frequentes, 

recorrendo-se mais a sites e livros virtuais como fonte de pesquisa. Ter um email é como ter 

uma carteira de identidade... Quando as TIC fazem o mundo virtual se unir ao real, nublando 

a barreira que há entre estar online e offline, Luciano Floridi chama isso de Infosfera. É a 

atmosfera perfeita para a mente. 

  Infosfera é um neologismo que eu cunhei anos atrás tomando como base o  "biosfera", um 

 termo referente àquela região limitada do nosso planeta que suporta vida.  Ele denota o todo do 

 ambiente informacional constituído por todas entidades informacionais (desta maneira incluindo 

 agentes informacionais também), suas propriedades, interações, processos e relações mútuas. É um 

 ambiente comparável ao,  mas diferente do ciberespaço (que é somente uma das suas sub-regiões, como 

 ele era), desde que ele também inclui espaços off-line e análogos de informação
16

. 
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 À medida que o mundo virtual passa a se misturar como o mundo natural, através da 

difusão das máquinas capazes de gerar dados digitais, o nosso conceito de realidade se 

amplia. As interações que acontecem no virtual se difundem pelo mundo natural, levando 

consequências sérias até mesmo para aqueles que estão fora do virtual, seja por exclusão seja 

por vontade própria. 

 Por exemplo, as manifestações de rua que ocorreram em 2013 após o aumento da 

passagem de ônibus em São Paulo eclodiram de forma semelhante em quase todas as capitais 

brasileiras. Sua rápida disseminação, praticamente viral, é atribuída ao uso das Redes Sociais 

como o Facebook e o Twitter. As pessoas que não estavam conectadas ao fluxo de informação 

que ocorria na velocidade da internet poderiam ficar por horas presas no trânsito, por 

exemplo. Isto sem contar com a interdição de vias, conflitos armados e fechamento do 

comércio local. Não importou se alguém não quis ter uma conta numa rede social, as 

consequências foram sentidas na pele ou no bolso. Neste caso, muitos se tornaram excluídos 

digitais. 

 Pelo fato de Floridi adotar uma metafísica na qual cada objeto é composto por dados e 

informação
17

, é comum pensar que a consequência desta adoção é a Infosfera, como se a soma 

de cada entidade composta por dados resultasse na Infosfera como o todo. Bynum (2010), por 

exemplo, adota essa postura. 

  De acordo com Floridi, então, cada entidade existente no universo, quando visto de um certo 

 nível de abstração, é um objeto informacional, e cada objeto tem uma  estrutura de dados característica 

 que constitui sua natureza. Como resultado, ele refere-se ao universo como "infosfera".
18

 

 Apesar de admitirmos que a concepção de Bynum sobre o conceito de Infosfera está 

parcialmente correta, não é preciso assumir a suposição metafísica de que todos os objetos são 

compostos por dados para continuar aceitando a tese da Infosfera, pois sua principal 

característica é a difusão da informação ao ponto de "borrar" a cortina que há entre o online e 

o offline, tal como pode ser visto neste trecho. 

  Como um espaço metafórico, a infosfera tem crescido através dos séculos, seguindo a 

 história da humanidade, mas como um espaço real "onde" pessoas se conhecem, interagem e  gastam 

 uma quantidade crescente de tempo [...] é um novo fenômeno, feito  possível pela implementação 

 digital.
19

 

 Uma das consequências da revolução informacional é a mudança na perspectiva de 

conceber os objetos. Desde a metafísica grega podemos dizer que tínhamos uma visão 
                                                             
17

 O Realismo Informacional, tal como Floridi o chama, será comentado mais adiante no tópico "A Ontologia 

dos Dados". 
18

 BYNUM 2010, p. 433, tradução nossa. 
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 FLORIDI 2001, p. 2, tradução nossa. 
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materialista, que concebe os objetos a partir do conceito de uma matéria que sofre todas as 

consequências das forças e processos físicos. Sob uma nova visão, chamada de 

informacional... 

a) os objetos e processos são concebidos como desfisicalizados, tipificados e inteiramente 

clonáveis: alguém que pretende comprar um automóvel novo, por exemplo, sabe claramente 

que está comprando um modelo exatamente idêntico à milhares de outros, não uma 

instanciação de uma ideia que nunca será plenamente copiada. No mundo virtual isto é mais 

acentuado ainda, notando o fato que as entidades não têm "matéria", mas são formados apenas 

por dados e informação. Assim, sua reprodução em massa é muito mais veloz e generalizada; 

b) o direito de uso é tão importante quando o de propriedade: alguém que costuma jogar jogos 

online para múltiplos usuários e tenha sua conta hackeada, por exemplo, pode reivindicar seus 

direitos à empresa mantenedora do jogo porque o tempo que o usuário despende jogando lhe 

confere tais direitos. 

c) o critério para existência não é mais ser imutável, tal como foi por séculos para a metafísica 

grega e medieval, ou ser sujeito à percepção, tal como ficou marcado pela metafísica moderna 

desde Descartes; o critério para existir é ser interativo
20

. 

 Esse é o processo de re-ontologização, resultado da quarta revolução. Informação 

toma o lugar do conceito de matéria, mudando a perspectiva de conceber a ontologia dos 

entes dentro da biosfera, e com a intervenção das tecnologias da informação, torna-se a 

Infosfera. Nela, existir é interagir
21

.  

  Re-ontologizar é um outro neologismo que eu tenho introduzido recentemente  para referir a 

 forma muito radical de re-engendrar, um que não somente desenha,  constrói ou estrutura um sistema 

 de novo [...], mas que fundamentalmente transforma sua natureza intrínseca, isto é, sua ontologia ou 

 essência. Neste sentido, por exemplo, nanotecnologias e biotecnologias não estão meramente re-

 engendrando, mas realmente re-ontologizando nosso mundo
22

. 

 No início de dezembro de 2013, no Reino Unido, Neil Harbisson foi a primeira pessoa 

do mundo a tirar seu passaporte confirmando sua natureza ciborgue. Ele tem um aparelho 

acoplado a sua cabeça que permite que ele supra uma necessidade imposta por uma doença de 

nascença: a acromatopsia. No caso de Neil, ele apenas enxergava o mundo em tons de cinza. 

Seu aparelho permite que ele receba as frequências de onda que cada cor emite, enviando 
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 Cf. FLORIDI 2010, p. 10. 
21

 Novamente, isso não significa que para aderir à tese da infosfera é necessário assumir que cada ente tem sua 

natureza última uma composição formada por dados, pois a tese de infosfera se baseia mais no fenômeno dos 

"ambientes inteligentes" e no mundo virtual, do que numa ontologia de objetos. 
22
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informações para seu ouvido interno via vibrações ósseas. Ele literalmente escuta cores. 

Como artista que é, isto lhe permite ter um ponto de vista singular do mundo
23

. Assim, uma 

tecnologia da informação re-ontologizou o modo de compreender o mundo. 

 Outra forma interessante de entender esse processo de re-ontologização é observar a 

evolução do dinheiro. Mesmo pouco tempo após ser inventado, o dinheiro já era concebido 

como um processo tipificado. As moedas precisavam ser idênticas, ou no mínimo bastante 

semelhantes, para que fossem válidas durante a troca por mercadorias. Assim, esse processo 

de tipificação era analógico. Com a proliferação dos computadores, o dinheiro, dentre outras 

coisas, ganhou status digital. Qualquer um que tenha uma conta bancária ou um cartão de 

crédito pode fazer compras, em estabelecimentos reais e virtuais, e pagar contas sem precisar 

tocar numa única cédula sequer. Na verdade, tudo que foi manuseado foram dados e 

informação em processos automatizados. Esta mudança gerou uma rede de compras online 

que ampliou a rede de negócios de muitas empresas e o custo-benefício da aquisição de 

alguns produtos e serviços. Esta nova rede vem alterando a logística e circulação de pessoas 

nos grandes centros urbanos. O dinheiro foi re-ontologizado, alterando toda uma gama de 

interações. 

 Assim é possível perceber que quanto mais as tecnologias da informação instalam-se 

no nosso cotidiano, maior se torna a Infosfera. À medida que isto ocorre, ocorre também uma 

mudança na natureza do sistema no qual nós nos inserimos. 

 Há dois modos fáceis de identificar como as novas tecnologias promovem a re-

ontologização da Infosfera, segundo a ótica de Floridi. Um modo é verificar a transição dos 

dados análogos para os dados digitais. Por exemplo, alguém que recebe seu salário através de 

uma conta em banco, pode utilizar seu cartão de crédito (dispositivo digital) para efetivar 

compras em diversos estabelecimentos ao ponto de gastar todo seu salário sem precisar sacar 

o dinheiro em papel (dispositivo analógico). O outro modo é perceber o constante crescimento 

do espaço digital
24

. 

 À medida que a re-ontologização ocorre também altera-se o que Floridi chama de 

fricção ontológica. Esta expressão refere-se ao fluxo de informação na Infosfera, e à 

quantidade de esforço relativo à geração, obtenção, processamento e transmissão de 

                                                             
23

 Disponível em: <http://io9.com/the-first-person-in-the-world-to-become-a-government-re-

1474975237?utm_campaign=socialflow_io9_facebook&utm_source=io9_facebook&utm_medium=socialflow>,  

acessado em 03 dez. 2013. 
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informação. Quanto menor o nível de fricção, maior é a acessibilidade àquela informação. 

Numa sociedade onde o nível de fricção tende a 0, surgem três grandes consequências: 

a) Perde-se o direito de ignorar: torna-se muito mais difícil alegar ignorância de certos fatos 

que são de domínio público, muitas vezes divulgados segundos apenas do fato ter ocorrido. 

Por exemplo, organizações que tratam dos direitos dos animais têm relatado através de 

depoimentos e vídeos os modos como aves, bovinos e suínos são tratados para a obtenção de 

carne para consumo humano. Mesmo que estes alertas não tenham diminuído a venda e o 

consumo de carne, um cidadão letrado que utiliza constantemente a internet não pode negar 

que o conhecimento do trato dos animais esteja ao seu alcance; 

b) Ampliação do conhecimento comum: esta é uma expressão da lógica epistêmica, na qual 

podemos entender que (a) gera a metainformação de que todos sabem que todos sabem que 

todos sabem... que p;  

e por causa de (a) e (b) 

c) o aumento da responsabilidade de como o mundo é e será. Esta é uma suposição 

reivindicada por Floridi de que no futuro a difusão da informação e o reconhecimento desta 

informação por parte de todos gera o dever do cuidado sobre a Infosfera e seu rumo, pois 

qualquer incidente repercute imediatamente em todas as suas regiões, alterando a vida num 

sentido global. Não haverá ato inocente dentro da Infosfera, pois toda ação será passível de 

vigilância e repercussão
25

. 

 Temos que ter em mente que a Infosfera não será um ambiente virtual suportado por 

um mundo por trás genuinamente 'material', tal como ocorre no clássico filme The Matrix 

(1999), no qual há uma realidade completamente virtual em que as pessoas têm suas mentes 

aprisionadas e também há um mundo real do qual elas sequer têm o conhecimento que existe. 

Será o mundo em si mesmo que será progressivamente interpretado e entendido 

informacionalmente, como parte da Infosfera
26

. Não haverá distinção clara entre Real e 

Virtual. 

 A transmissão de dados em alta velocidade faz com que a relação espaço-tempo seja 

fortemente alterada. É neste mundo que é concebido como sincronizado (em relação ao 
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19 

 

tempo), deslocado (em relação ao espaço) e correlacionado (em relação às interações)
27

 que o 

que chamamos de Identidade Virtual surge. 

 Por isso, o estudo da Infosfera e das suas regiões e tecnologias é necessário para 

entender a gênese da Identidade Virtual. Primeiramente será estudada a Internet e sua 

ramificação no Ciberespaço, pois este pode ser concebido como o mundo virtual em si 

mesmo, e então o estudo das tecnologias localizadas no ciberespaço que permitem o 

surgimento da identidade virtual. 

 

 

1.2. A METAFÍSICA DA INTERNET 

 

 

 Numa guerra, saber enviar e receber informações é algo crucial para a vitória. A 

internet surge dentro do contexto do período da Guerra Fria. Os Estados Unidos temiam que o 

Pentágono fosse atingido e grande parte dos dados ali armazenados fosse perdida. Era 

necessário um sistema de compartilhamento de informações que fosse descentralizado, pois 

mesmo com um núcleo sob ataque seria possível recuperar as informações que estavam 

distribuídas. Foi a partir desta ideia que surgiu o maior fenômeno da comunicação do século 

XX: a Internet. 

 A internet é a face mais importante da Infosfera atualmente. Ela funciona através de 

uma complexa série de protocolos de acesso aos outros computadores componentes da rede. 

Tal sistematização não nos interessa aqui, pois o foco da nossa abordagem é sobre o modo 

como a internet pode ser utilizada pelo usuário. 

 Assim, quando um usuário quer acessar algum ponto da internet ele precisa passar por 

uma sequência de autorizações de acesso, que funcionam para confirmar sua identidade. Este 

modo, juntamente com a Web, dá a sensação de "saltar" de página em página. 

 O termo "internet" é uma abreviação na língua inglesa para the INTERnational 

NETwork of digital communication (a rede internacional de comunicação digital
28

). Isto quer 

dizer que a comunicação da internet é feita em rede. As informações contidas nela estão 
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difusas por diversas redes locais, cada uma delas dependente da sua base física para o acesso 

aos dados. Estas redes podem ser acessadas de forma remota ou guiadas por cabos de 

conexão. A tendência, segundo os especialistas, é que o acesso se torne cada vez mais à 

distância, e computadores sejam embutidos em dispositivos por todo o ambiente, tornando o 

mundo um grande computador. Esta é a base para a Infosfera. 

 O filósofo italiano Luciano Floridi distingue três diferentes espaços na internet: 

 A infraestrutura (a dimensão física); 

 A plataforma de memória (a dimensão digital); 

 O espaço semântico (a dimensão do ciberespaço).
29

  

 As dimensões mais importantes da internet para uma análise da formação de uma 

Identidade Virtual serão a digital e o ciberespaço. A dimensão física consta basicamente de 

cada computador que a compõe e dos sistemas que os interligam (satélites, cabos, redes sem 

fio, etc.). Mesmo sabendo que para o aprimoramento da dimensão digital e do ciberespaço é 

preciso um aprimoramento também na dimensão física, as duas primeiras dimensões 

poderiam ser implementadas de formas diversas da atual sem a perda de seu modo de ser. 

  Diferentemente de sistemas de comunicação mais antigos, os protocolos da  Internet foram 

 desenvolvidos para serem independentes do meio físico de transmissão. Qualquer rede de comunicação, 

 seja através de cabos ou sem fio, que seja capaz de transportar dados digitais de duas vias é capaz de 

 transportar o tráfego da Internet. Por isso, os pacotes da Internet podem ser transmitidos por uma 

 variedade de meios de conexão tais como cabo coaxial, fibra ótica, redes sem fio ou por satélite. Juntas, 

 todas  essas redes de comunicação formam a Internet. Notar que, do ponto de vista da camada de 

 aplicação, as tecnologias utilizadas nas camadas inferiores é irrelevante, contanto que  sua própria 

 camada funcione. Ao nível de aplicação, a Internet é uma grande "nuvem" de conexões e de nós 

 terminais, terminais esses que, de alguma forma, se comunicam
30

. 

 A dimensão digital é a que suporta a gama de dados e informação em formato binário. 

Ela é composta pelas memórias dos computadores que a compõe, formando uma rede. Porém, 

esta rede de memória é assimétrica e interfere no alcance que o usuário terá para acessar 

dados de outros computadores. Esta dimensão herda algumas características da dimensão 

física, como a crescente expansão da sua memória e potencial ilimitado. Ela constitui tanto 

um ambiente para o software, como para documentos digitais. Esta dimensão também suporta 

o que é chamado de Identidade Digital, como veremos no último capítulo. 

 Cremos que a dimensão do ciberespaço tem maior relevância que as outras duas e por 

isso merece ser tratada separadamente. 
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1.2.1. A Web 

 

 

 É preciso salientar que muitas pessoas confundem a internet com a World Wide Web (a 

famosa "WWW", traduzida comumente como a Rede Mundial de Computadores). A Web, ou 

Rede em português, é apenas um modo de organizar a internet. Ela surge como algo que liga 

sites (páginas da internet) e documentos entre si de uma forma mais intuitiva e prática para o 

usuário.  

  Sempre houve coisas que pessoas são boas, e coisas que computadores são  bons, e poucas 

 sobrepostas entre os dois... Uma das coisas que computadores não têm feito para uma  organização é 

 estar apto a estocar associações randômicas entre coisas díspares, embora isto seja algo que o cérebro 

 sempre tenha feito relativamente bem [...]
 31

. 

 Segundo seu criador, Tim Berners-Lee, a meta da Web era "ser um espaço de 

informação compartilhada através do qual pessoas (e máquinas) poderiam se comunicar"
32

. O 

simples fato de ter uma gama de computadores conectados entre si não implicou 

automaticamente no compartilhamento das informações contidas neles. Quando a Web surgiu 

para a grande público, no início da década de 1990, havia uma grande quantidade de sistemas 

diferentes gerenciando o funcionamento dos computadores, o que dificultava qualquer troca 

de informação. Foi preciso inventar uma base comum de protocolos na qual os computadores 

poderiam ter acesso às informações de outros computadores. Esta base foi a Web. 

 As informações compartilhadas entre os usuários da internet estão disponíveis em 

formas de documentos, mais conhecidos como páginas no Brasil. As páginas da Web são 

hipertextos. Segundo Heim, um "hipertexto é uma sistema dinâmico de referenciar em que 

todos os textos estão inter-relacionados"
33

. Num hipertexto os textos são conectados a outros 

textos através de ligações chamadas links. 

 Um link pode ser uma palavra, um símbolo ou qualquer outro objeto que remeta a 

outro texto. Links são geralmente utilizados para maior explicação de elementos internos ao 
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texto. Deste modo, navegar na Web é "saltar" de link em link. Isto quebra a linearidade 

comum no texto impresso. 

 ... A tecnologia da Web supera as frustrantes incompatibilidades dos formatos de dados entre os 

 servidores e usuários e tem transformado o ciberespaço num espaço de informação 

 verdadeiramente sem cortes (Internet como "a Rede"), na qual informação  em qualquer formato e 

 acessível através de qualquer tipo de protocolo é (ou pode ser) prontamente disponível para o 

 usuário final num modo inteiramente transparente, via interfaces aponte-e-clique.
34

 

 

 Do seu início até agora, a rede tem sofrido diversos refinamentos para ajudar no 

sistema de busca e aglutinamento de informações.  Um refinamento da Web é chamado de 

Web 2.0. A grande diferença entre o modo antigo e novo da Web é que a 2.0 é considerada 

uma Web participativa
35

. Os conteúdos da Web podem ser editados e reeditados numa forma 

dinâmica e valorizadora da experiência dos usuários. Sites como o Wikipédia, nos quais os 

conteúdos são construídos e reeditados por usuários anônimos, são bons exemplos desta 

transformação do usuário da internet de um espectador para um coprodutor. Essa 

centralização no usuário faz com que seja reforçado o surgimento de uma Identidade Virtual. 

 Sem um organizador da internet como a Web, procurar um arquivo de música, por 

exemplo, seria como procurar uma agulha num palheiro. 

 O modo de organizar os arquivos, até agora, é sintático. São utilizadas regras lógicas 

expressas em fórmulas para lidar com os caracteres digitais que estão disponíveis na 

plataforma de memória. Computadores não compreendem conteúdos. A aparência da máquina 

"entender" a vontade do usuário vem de uma articulação com os próprios hábitos dos 

usuários. O computador prevê o que o usuário deseja procurar, seleciona os tipos de sites, 

vídeos e músicas mais acessados, põe em evidência as atualizações dos amigos preferidos. 

Tudo isso ocorre porque o conjunto de hábitos dos usuários reforçam determinados acessos a 

um conjunto específico de dados. 

 No entanto, essa customização da Web cria um fenômeno chamado pelos especialistas 

de "filtro bolha". Cada vez que um usuário acessa um site popular e bem estruturado, 

informações são retidas sobre seus hábitos. Estas informações servem para "predizer" que 

tipos de sites, serviços e produtos o usuário irá acessar no futuro. O problema é que isto gera 

um ciclo de isolamento das informações que estão sendo fornecidas. Por exemplo, digamos 

que há dois usuários estrangeiros que queiram informações sobre o nosso país. Um dos 

usuários acessa muitos sites sobre economia e política. O outro usuário, por sua vez, acessa 

basicamente sites de vídeos eróticos. Caso estes usuários puserem em algum site de busca, 
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como o Google, a palavra "Brasil", possivelmente irão receber duas listas de indicações de 

sites completamente diferentes: na lista do usuário que acessa páginas sobre política pode 

constar informações sobre corrupção, os protestos que movimentaram o Brasil em 2013, os 

gastos com a Copa do Mundo 2014, etc.; enquanto o usuário que acessa páginas eróticas pode 

receber informações sobre prostituição, sites pornográficos e até mesmo sobre o carnaval. 

 Assim, as informações são adaptadas a cada usuário, escondendo outras informações 

que poderiam estar ao seu alcance. Há um reforço da Identidade Virtual, encarcerando o 

usuário numa "bolha" formada pelos seus próprios hábitos online. 

  Mantendo uma distância abstrata, cibernética das fontes do conhecimento, nós  estabelecemos 

 funis minúsculos para capturar os assaltos de dados [...] Nós cobrimos uma enorme quantidade de 

 material num tempo incrivelmente curto, mas o que nós vemos vem através de estreitos canais de 

 pensamento
36

. 

 Não é de se admirar que muitos profissionais da área das tecnologias da informação e 

comunicação almejam ser bem sucedidos na elaboração de uma Web semântica
37

. Ela lidaria 

com conteúdos significativos, em vez de puras regras sintáticas. "A visão da Web Semântica é 

estender os princípios da Web de documentos para dados"
38

. Isto facilitaria bastante, por 

exemplo, a busca por informações numa pesquisa científica. O usuário que digitasse 

"informações sobre Identidade Virtual" poderia obter diversos sites sobre Identidade Virtual, 

Identidade Digital, Identidade pessoal online, autores mais representativos, temas 

correlacionados, etc., porque o computador "compreenderia" que a busca não estaria restrita 

aos caracteres Identidade e Virtual. No entanto, uma rede semântica ainda não é possível 

tecnologicamente e ainda se encontra no patamar da especulação. 

 Alguns autores utilizam o termo Web como sinônimo de ciberespaço quando querem 

falar da conexão que os objetos, lugares e entidades artificiais têm dentro do mundo virtual. 

Como vimos, a Web é apenas um modo de organizar a internet, um modo que vem sendo 

modificado e evoluído gradativamente. 

 Os especialistas em internet advertem que aquilo que vemos quando navegamos na 

Web é apenas a ponta de um iceberg de conteúdos mais profundos. A Deep Web (rede 

profunda) contém 75% de todo conteúdo da internet, incluído toda sorte de produtos e 

serviços ilegais como a venda de drogas, necrofilia, pedofilia e matadores de aluguel. "Na 

Deep Web, navega-se sob anonimato e, por isso mesmo, é difícil se ter algum controle sobre o 
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que acontece nesse subterrâneo da internet, onde buscadores como o Google são 

completamente inúteis"
39

. 

 No entanto, não só de conteúdos proibidos se faz a Deep Web. Ela também contém 

dados sigilosos que são utilizados por organizações para denúncias contra governos e 

empresas, e em países onde a internet é restrita e vigiada, jornalistas conseguem através desta 

rede subterrânea relatar os abusos das autoridades locais e seus pontos de vistas. 

 Para navegar na Deep Web é necessário um tipo de programa específico que irá ocultar 

a identificação do computador do usuário (ocultar o IP = Internet Protocol) para que ele não 

possa ser rastreado. Isto serve para que outros usuários e governos não alcancem informações 

sigilosas do próprio usuário. 

 A enorme quantidade de dados da Deep Web põe em cheque a questão do que 

podemos saber através da internet, pois o que podemos saber irá depender da nossa 

capacidade de busca e acesso a dados. 

 

 

Figura disponível em: < http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2013/10/02/conheca-a-deep-web-o-lado-

obscuro-e-ilegal-da-internet/ >, acessado em 13 dez. 2013. 

 Em resumo: A Web, de maneira geral, nos traz dois grandes problemas em relação à 

Identidade Virtual. O primeiro é o que chamamos de "filtro bolha", que está relacionado à 

redundância do tipo de informação que é apresentada ao usuário, principalmente através de 

mecanismos de busca, que acaba por enclausurar o usuário numa bolha de informações 
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relacionadas ao seu comportamento online; o segundo problema é da acessibilidade das 

informações: há uma gama de informações contidas na internet (na Deep Web) que não são 

passíveis de busca através dos meios convencionais. E ter o acesso ou posse dessas 

informações pode transformar o usuário num criminoso ou pôr sua integridade em risco. 

Esses dois problemas serão retomados quando formos analisar a Identidade Virtual em si 

mesma. 

 

 

1.3. A METAFÍSICA DO CIBERESPAÇO 

 

 

 Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões de operadores 

 autorizados, em todas as nações, por crianças que estão aprendendo  conceitos matemáticos... uma 

 representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de  todos os computadores do sistema 

 humano. Uma complexidade impensável
40

.  

William Gibson em Neuromancer, 1984. 

 

 A citação acima se refere ao modo que o ciberespaço é definido pelo seu criador, o 

romancista William Gibson, no livro Neuromancer. Apesar de o termo vir a público em 1984, 

ano da publicação da obra, o modo como o ciberespaço ganhou sua existência não se 

diferencia muito das páginas do romance futurista de Gibson. 

 Como o termo já implica, ciberespaço é um "espaço para navegação", já que 'Kyber' 

em grego significar "navegar". Através de vários tipos de dispositivos, como celulares, 

tablets, laptops, computadores de mesa, os usuários podem se conectar neste espaço artificial 

para a criação, troca e manuseio de informação.  

 Se na concepção de Floridi a Infosfera é a fusão do virtual com o real, podemos dizer 

que o ciberespaço é sua dimensão online. Ele é um mundo cunhado pelas pretensões humanas 

de sobrepujar as limitações impostas pelo tempo e pelo espaço. 

  O ciberespaço sugere uma dimensão computadorizada onde nós movemos informação e onde 

 nós encontramos o nosso caminho ao redor de dados. Ciberespaço restitui um mundo representado ou 
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 artificial, um mundo composto de informação que nosso sistema produz e que nós realimentamos no 

 sistema.
41

 

 Há tantos modos de navegar no ciberespaço quantas tecnologias há nele. É bastante 

comum que ele seja confundido com a realidade virtual. Isso acontece bastante na obra do 

filósofo Michael Heim e tem um motivo simples: a tendência que os dispositivos têm de 

fundir tecnologias faz com que o ato de navegar pelo ciberespaço seja o ato de fundir 

experiências de imersão conectadas em rede a outros usuários. 

 Considerando que é a partir do contato com o ciberespaço que é possível surgir algum 

tipo de Identidade Virtual, iremos explorar os fundamentos do ciberespaço para sermos 

capazes de pensar uma ontologia do "Eu" digital. 

 

 

1.3.1. Ciberespaço: Espaço Absoluto ou Relacional? 

 

 

 A primeira questão que surge sobre o ciberespaço é saber que tipo de espaço ele é. 

Nos debates sobre o espaço físico geralmente são apresentadas duas tendências: 

Absolutista: tomam o espaço como Absoluto, considerando que tem existência por si mesmo. 

O espaço é o lugar no qual os objetos existem, tal como uma grande sala vazia seria, mas que 

mesmo na ausência destes objetos ela persiste. Por exemplo, a hipótese da inércia, que implica 

na manutenção do movimento caso não haja uma força contrária somente é possível sob a 

concepção absoluta do espaço. 

 A grande referência citada nesta tendência é o físico inglês Isaac Newton; 

Relativista: tomam o espaço como Relativo, considerando que a existência do espaço é 

derivada ou determinada pelos objetos espaciais, ou seja, na ausência dos objetos espaciais 

não há espaço. A referência mais citada é o filósofo alemão Leibniz. 

 O que resta agora é saber se estas mesmas posições podem ser transferidas para o 

ciberespaço. 
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 Bryant (2001) pensa que o ciberespaço é um espaço absoluto. Os "ciberobjetos" 

existem dentro do ciberespaço, mas ele tem uma autonomia semelhante ao espaço físico 

concebido por Newton. Ela guia-se através da pergunta "Será que o ciberespaço pode 

sobreviver na ausência de objetos?", e daí conclui que "... os ciber objetos dependem do 

ciberespaço, mas o ciberespaço não depende dos ciber objetos".
42

  

 Isso é dedutível da sua concepção do ciberespaço. Ela pensa que ele é composto de "o 

software habilitador mais cabos conectores"
43

. Assim, na ausência de ciberobjetos haveria 

ainda uma rede de computadores capazes de gerar o ciberespaço. 

 Na nossa interpretação, Bryant confunde o ciberespaço com sua implementação física. 

Confunde ontologia com topologia. É verdade que o ciberespaço existe com o funcionamento 

de computadores. O ciberespaço é um ambiente semântico que emerge do funcionamento do 

hardware e do software. No entanto, ela esquece que se desligarmos todos os dispositivos que 

geram o ciberespaço, não teremos um ciberespaço vazio de objetos, pelo contrário, não 

teremos ciberespaço algum, Absoluto ou Relativo. O fundamento último do ciberespaço são 

os dados implementados na dimensão digital, não os circuitos eletrônicos dos dispositivos 

capazes de implementá-los. E como os dados não se confundem com sua base física, como 

veremos, eles podem ser instanciados em diversos modos. 

 No livro Mapping Cyberspace (Dodge & Kitchin 2001) é apresentada uma versão 

relacional do ciberespaço. Considerando o ciberespaço fundado em dados, todos os objetos 

nele são artificiais e as relações entre tais objetos é aquilo que constrói o ciberespaço: 

 ... o espaço no ciberespaço é puramente relacional (ambos geometricamente e  socialmente).   O 

 ciberespaço consiste de muitos espaços que são todos construções -  produções dos seus designers, e 

 em muitos casos, dos usuários; eles somente adotam as qualidades formais do espaço 'geográfico' 

 (Euclidiano) se são programados  explicitamente para fazer isso.
44

 

 Levando em consideração as duas posições acima é fácil perceber que o ponto mais 

forte da concepção de Bryant implica na concepção relacional do ciberespaço, visto que o 

ciberespaço absoluto que ela defende também é um constructo composto por dados. Mesmo 

páginas "em branco" na internet também são compostas por dados. E tomado num ponto de 

vista de "cabos conectores" não há ciberespaço, mas apenas o espaço físico de cada 

computador, a dimensão física da internet. 
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 Dentro da concepção de Floridi, o termo ciberespaço não dá conta da explicação dos 

fenômenos que experimentamos atualmente, por isso ele prefere o termo Infosfera
45

. Grosso 

modo, podemos dizer que a Infosfera é uma evolução do ciberespaço. Em Floridi (1999) ele 

define o ciberespaço como "A totalidade de todos os documentos, serviços e recursos que 

constituem um espaço semântico ou conceitual"
46

, e em seguida nos apresenta uma definição 

formal dele. Assim, por exemplo, a Web enquanto recurso está dentro do ciberespaço.  

 O ciberespaço herda as características da dimensão física e digital da internet, 

acrescentando ao menos mais duas características: 

 Semi-ubiquidade: qualquer site ou documento x provido de uma URL
47

 pode ser acessado 

de outro site ou documento y, sem necessariamente ir para um terceiro site ou documento 

z. 

 Saturação cartesiana: o ciberespaço é um espaço potencialmente infinito que não contém 

espaços vazios, ou seja, não há espaços que não sejam compostos por dados
48

.  

  Desde que o ciberespaço falta total ubiquidade, sites e documentos não são  simplesmente 

 acessados, as alcançados, iniciando de outros sites ou documentos. Este salto sintático é feito 

 possível pela infraestrutura física (canais de comunicação) e a plataforma de memória (ambiente do 

 software), que cria um espaço sem regiões vazias, e gera um tráfego que é obviamente mais intenso ao 

 redor de áreas onde os documentos estão em alta demanda.
49

 

  A espacialidade dos objetos no ciberespaço simula grande parte do que chamamos 

realidade. Em espaços de realidade virtual, a altura, a largura, a profundidade e mesmo o 

"peso" dos ciberobjetos são desenhados para a melhor interação com o usuário, tornando-se 

mais acessíveis através do toque, da voz e mesmo do movimento dos olhos. 

  O ciberespaço tem formas espaciais e arquiteturais que são desmaterializadas e dinâmicas; os 

 espaços que não são tangíveis fisicamente, em que eles podem somente ser explorados pela mente, 

 embora relacionados metaforicamente a experiência corpórea.
50

 

 A partir deste momento adotaremos uma postura relacional do ciberespaço, baseando-

nos na concepção de Luciano Floridi que o considera com semi-ubiquidade e saturado, como 

já foi visto acima. Isso nos conduzirá em breve a uma análise dos seus fundamentos: dados e 

informação. 
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  O ciberespaço é o novo ambiente em que nós passamos mais e mais tempo  como entidades 

 virtuais. Um filósofo de tendência empírica questionará se o  ciberespaço é um espaço de verdade, mas 

 parece difícil negar a razoabilidade desta  visão, dado o fato que nós podemos prover uma definição 

 matemática dele e que cada evento mundano atualmente tem lugar em tal espaço.
51
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2. A METAFÍSICA DA REALIDADE VIRTUAL 

 

 

 Vimos que a Infosfera surge como um dos frutos da Revolução Informacional. Vimos 

também que esta esfera é basicamente dividida em uma porção offline e uma online que se 

confundem gradativamente. Esta última porção notamos, segundo Floridi, que é composta 

pela internet nas suas dimensões física, digital e do ciberespaço. Vimos que esta última 

dimensão é a dimensão semântica que pode ser considerada a dimensão online em si mesma. 

Agora vamos explorar o ciberespaço enquanto realidade virtual. 

 Infelizmente, há uma confusão entre os conceitos de Ciberespaço e de Realidade 

Virtual por alguns autores. Devido ao fato de navegarmos no ciberespaço, somos impelidos a 

lidar com objetos artificiais, lugares artificiais, perfis pessoais artificiais e agentes artificiais. 

E como há uma fusão entre as tecnologias de computadores em rede e os simuladores de 

realidade, somos impelidos a identificar o ciberespaço com algum tipo de ambiente que 

simula realidades. 

 A realidade virtual reside dentro do ciberespaço, como uma das suas sub-regiões, tal 

como o ciberespaço é uma sub-região da Infosfera. No entanto, devido a sua importância, a 

realidade virtual merece uma análise detalhada e o modo como nos conectamos a ela exige 

uma interpretação mais radical. 

 

 

2.1. O que é Realidade Virtual? 

  

 

 A pergunta "O que é Realidade?" é uma das mais antigas e debatidas da História da 

Filosofia. Os maiores nomes desta disciplina corroeram suas mentes em dúvidas sobre o que é 

real e o que não é.  Não iremos debatê-la aqui. Assumiremos a noção de realidade do senso-

comum, na qual cadeiras, livros, discos, violões, gripes, brisas são reais; e tudo o mais que o 

senso-comum assume. 
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 Este corte metodológico é fruto da exploração do termo Virtual na expressão realidade 

virtual. Este é o termo que nos interessa. O virtual tem uma ontologia própria e é nesta que 

estamos mergulhando mais e mais profundamente a cada clique ou toque. Nos trechos que 

tratarmos desta ontologia nos basearemos nas duas obras principais do filósofo Michael Heim 

sobre o tema: The Metaphysics of Virtual Reality (1993) e Virtual Realism (1998). Tido como 

um filósofo visionário, Heim conseguiu, já na década de 1990, elucidar conceitos que apenas 

agora entraram em pauta como problemática filosófica para o grande público. Redes sociais, 

identidade virtual, ciberespaço, realidade aumentada são temas recorrentes nas obras acima, e 

muitas vezes com respostas tão ousadas que ultrapassaram o conhecimento da época. 

 O mundo virtual assemelha-se ao mundo imaginado. Através da imaginação podemos 

conceber entes fictícios realizando a junção de partes de outros entes diferentes, podemos 

inverter a ordem do tempo, da gravidade, do espaço; viajar para lugares distantes na 

velocidade do pensamento. A imaginação tem sua força no seu poder criativo, mas nos deixa 

evidente, na maioria dos casos, de que seus objetos são apenas constructos e o indivíduo que 

os está imaginando tem consciência daquele ato.  

 O mundo virtual assemelha-se também ao mundo dos sonhos. Fruto da nossa 

capacidade imaginativa, os sonhos não costumam seguir a ordem natural do mundo. A 

diferença da imaginação para o sonho é que o sonhador consegue interagir melhor com os 

constructos do seu universo onírico, mesmo realizando coisas impossíveis no mundo natural, 

mas raramente tem consciência de que está apenas sonhando. O sonhador se encontra 

encarcerado em outra realidade. 

 Diferente do sonho e da imaginação, o virtual não está restrito à mente de um 

indivíduo particular. Ele pode ser acessado por diversos indivíduos ao mesmo tempo. Seus 

objetos permanecem mesmo quando se está offline e raramente se perde a noção de que se 

está online. Um ambiente virtual também não é regido pela necessidade das leis da Física. No 

virtual, todas as regras podem ser quebradas.  O virtual parece transitar entre o mundo 

imaginativo/onírico e a realidade comum. 

 No estudo da metafísica é comum a divisão da totalidade dos entes em entes reais e 

entes ideais. Os entes reais referem-se ao que intuitivamente se chama de realidade física, 

como cadeiras, árvores, edifícios, etc. Este tipo de ente sofre as consequências do existir 

através da temporalidade. Os entes ideais, por sua vez, nos remetem ao que se chama de 

realidade abstrata. Fórmulas lógicas, objetos matemáticos e unicórnios são exemplos de entes 
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ideais. Eles são considerados intemporais e sem relação causal. Ambos os tipos de entes são 

regulados pelos conceitos modais de necessidade e possibilidade. Tanto entes ideais quanto 

reais são possíveis, caso não se caia em contradição lógica, mas apenas os reais podem se 

tornar efetivos. 

 Quando se tenta localizar os entes virtuais dentro da totalidade dos entes sentimos a 

dificuldade de descobrir se eles são reais ou ideais. Praticamente qualquer máquina que lida 

com dados em formato digital tem seu produto chamado de virtual. Pelo fato de os entes 

virtuais não sofrerem a ação do tempo tal como os entes reais, eles são muitas vezes 

associados àquilo que é falso, ilusório, possível ou apenas ideal. Porém, quando se trata de 

realidade virtual não podemos ser tão ingênuos.  

 Heim nos alerta que não podemos perder o foco de que a realidade virtual é acima de 

tudo uma tecnologia, não um delírio de alguns ou algum tipo de ideia obscura. Ela é um 

campo da ciência aplicada que lida com diversas áreas que envolvem o uso da informação 

através de computadores. 

  Nossa cultura funde intencionalmente - às vezes até confunde - o artificial  com o real, e o 

 fabricado com o natural. Como resultado, nós tendemos a  rapidamente evitarmos  o significado 

 preciso da realidade virtual e aplicamos o termo 'virtual' a muitas experiências da vida contemporânea.
52

 

 No seu principal livro sobre o tema, The Metaphysics of Virtual Reality (1993), ele 

elenca sete aspectos que definiriam a realidade virtual. São eles:  

a) a simulação; 

b) a interação; 

c) a artificialidade; 

d) a imersão; 

e) a telepresença; 

f) a imersão de corpo-todo e  

g) as comunicações em rede.  

 Num artigo de revisão do livro, em D'ARGOEUVES (2010), podemos ver esses 

critérios reunidos em três grupos:  

1) o virtual é uma simulação interativa; 
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2) o virtual permite ao usuário uma presença à distância e interface; 

3) o virtual imerge o usuário num ambiente artificial que pode aumentar sua realidade.
53

  

 Apesar de debater esses aspectos, Heim não chega a dar uma versão definitiva do que 

seria realidade virtual naquele livro, deixando sua tarefa incompleta até seu próximo grande 

trabalho. O foco de Heim realmente parece ser sobre interatividade e simulação. Por isso nas 

suas obras têm relevância os conceitos de telepresença, imersão, interface e ciberespaço. 

 Em 1998, no livro Virtual Realism, Heim procura o núcleo do que vem a ser chamado 

de realidade virtual, e a define como o seguinte: "A realidade virtual é um sistema imersivo, 

interativo, baseado em informação computável"
54

. 

 Assim podemos dizer que, para Heim, a realidade virtual é composta por três "I"s: 

 Imersão: é realizada pelos dispositivos que captam os sentidos ao ponto de fazer com que 

o usuário se sinta transportado para outra realidade. 

 Interação: é realizada através da capacidade feedback do computador, ou seja, de rastrear 

os movimentos do usuário e mudar de perspectiva conforme esses movimentos. 

 Intensidade de Informação: é a capacidade de o computador simular inteligência. 

 Note que os sete critérios de 1993 podem ser agrupados nos três critérios do livro de 

1998, exceto o "comunicações em rede". Cremos que Heim repensou o critério da interação e 

admitiu que este já devesse incluir o computador e outros usuários. 

 Note também que o critério "Imersão", que Heim dá bastante valor na sua obra, é algo 

bastante complicado quando pensamos em termos de "ambientes inteligentes". Num ambiente 

inteligente o usuário não precisa se sentir "transportado para outra realidade", pois o fato de 

haver computadores espalhados pelo ambiente e o fato de o usuário utilizar o próprio corpo 

para a interação, faz com que haja uma fusão entre Virtual e Real, sem a necessidade de 

isolamento sensorial. O uso de aparelhos "vestíveis", tais como o Google Glass, também faz a 

noção de imersão algo ambíguo, pois o usuário está o tempo todo no mundo híbrido Virtual-

Real, sem que haja a necessidade de desconexão com um destes ambientes. 

 Mesmo assim, na concepção de Heim, a frequência que a informação pode ser 

atualizada dá a sensação de imersão e interatividade. Assim, a realidade virtual precisa 
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simular de alguma forma o modo como interagimos com objetos, com o tempo e com o 

espaço: 

  A realidade virtual primeiro emergiu quando os computadores se tornaram  poderosos o 

 suficiente para controlar vários dispositivos de input/output que alimentam informação  dentro  (in) e 

 fora (out) do corpo humano. Os computadores nos  sistemas de RV necessitam rastrear 

 mudanças nos órgãos dos sentidos do usuário e representar aquelas mudanças em output que 

 aparecem diante dos sentidos do  usuário.
55

 

 É a partir da exploração dos três critérios acima que Heim irá extrair conceitos 

importantes para entender a realidade virtual e o uso de computadores, como o conceito da 

telepresença e da interface. 

 Assim, o termo "virtual" tem sua concepção bastante atrelada à expressão "realidade 

virtual". Isto ocorre porque o modo como podemos utilizar o termo "virtual", tal como nas 

expressões "mundo virtual", "ambiente virtual", "virtualidade", refere-se a uma simulação de 

uma realidade. Mesmo com sua dependência da sua base física, o virtual não está restrito às 

leis da física, podendo quebrar ou ignorar tais leis. 

 Baseando-nos nas concepções de Heim e na análise da Infosfera feita por Floridi, nós 

utilizaremos o termo virtual carregando três sentidos ao mesmo tempo: 

1) concepção genérica: para nos referir aos dados implementados na internet que formam o 

ciberespaço. Exemplo: a expressão "dados virtuais" pode se referir aos dados que compõem 

algum vídeo no Youtube e tal expressão serve para distinguir aos dados reais dos quais o 

vídeo deriva. 

2) para nos referir a simulação que tais dados podem fazer de uma realidade, seja ela uma 

cópia de alguma realidade ou alguma realidade criada; 

3) para nos referir às características que tais dados virtuais imprimem na Infosfera: que estes 

dados são sincronizados (em relação ao Tempo), deslocados (em relação ao Espaço) e 

correlacionados (em relação à Interatividade). 

  Assim, quando utilizamos a expressão "mundo virtual" estamos nos referindo a gama 

de dados implementados de forma digital, suas características (sincronizados, deslocados e 

correlacionados), e a forma como eles simulam uma realidade. Portanto, na nossa concepção, 

o termo "virtual" não isola ou transporta o usuário para alguma outra realidade fictícia. Pelo 

contrário, e seguindo a tendência da tecnologia, o virtual amplia o que podemos chamar de 
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Realidade, pois o ciberespaço se torna cada vez mais o nosso espaço, virtual-real, e nossa 

identidade flutua nesta transição de dados. 

 

 

2.2. A Telepresença 

  

 

 Continuando a análise dos conceitos de Heim, podemos dizer que o manuseio de 

dados com a surpreendente velocidade do computador permite inclusive que o usuário esteja 

presente em outros lugares através das máquinas, a chamada "telepresença". Significando 

literalmente "estar presente à distância", este termo surgiu nos círculos da exploração 

espacial. Com a utilização de potentes computadores era possível manipular robôs a milhares 

de quilômetros de distância, como na exploração da superfície lunar e na medicina.  

 A telepresença é o auge da realidade virtual. É sua plena realização. Este é o conceito 

mais importante das obras de Heim sobre o tema. Para ele, a telepresença é o momento em 

que um sistema gerador de realidade virtual cria um ciclo interativo entre as percepções do 

usuário e os dados do ambiente, seja ele real ou artificial. "A tecnologia de RV é a 

intermediária que permite a 'virtualidade': A RV é o ciclo que coverte input em output, que 

modela os dados em informação que pode se tornar uma experiência".
56

 

 Neste modelo é preciso salientar que a telepresença é sempre uma presença virtual. 

Um médico de Recife observando um monitor em que assiste a cirurgia que executa em 

alguém em Buenos Aires não está realmente lá: ele está interagindo com os dados que são 

retirados do ambiente e transformados em informação para serem visualizados no monitor. 

  ... A RV simula a situação em que eu venho a conhecer coisas por prestar  bastante 

 atenção às informações ao redor de mim. A RV simula a situação em que eu  posso fazer descobertas 

 por mim mesmo. Somente quando eu exploro o mundo dado  que minha percepção percebe nós temos a 

 sequência: Dados → Informação → Conhecimento [...].
57

 

 Estar telepresente num ambiente de forma efetiva é poder interagir com este ambiente.  

Se pudermos dizer que a telepresença é o auge da realidade virtual, então o auge da 

telepresença é a teleoperação, ou seja, executar ações à distância. Este tipo de telepresença 
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Heim chamou de operacional, pois ela nos permite modificar o ambiente ao redor e pode nos 

dar a sensação de estarmos estendidos "na" superfície ou locais visados. Por exemplo, é 

possível operar braços mecânicos para trabalhar com materiais radiativos enquanto o usuário 

está seguro em algum local distante. 

 No entanto, a telepresença não requer necessariamente a teleoperação. Mesmo sendo 

possível compartilhar espaços é preciso ter em mente que "... o espaço compartilhado aparece 

não como lugar primário, do mundo real, mas como um lugar simulado, estipulado"
58

. Assim, 

a telepresença não será realizada num local físico, mas sim num ambiente artificial, ou como 

Heim chama, numa infopaisagem.  

  Se os contornos das imagens transmitem a importância de certa informação,  então nós 

 visitamos uma paisagem de dados ou infopaisagem. Porque tais lugares artificiais podem ser 

 desenhados ou compartilhados entre pessoas, nós podemos estar  telepresentes mutuamente num 

 ambiente virtual. Este ambiente permitirá a telepresença  numa realidade virtual.
59

 

 Para lidar com a noção de estar presente no mundo virtual, Heim utiliza a expressão 

"telepresença artificial", como oposta a telepresença operacional. Tal expressão é bastante 

problemática, pois no mundo virtual há agentes artificiais (não-humanos) que podem estar 

telepresentes, tais como sistemas que controlam outros sistemas em linhas de produção, e a 

aplicação do termo "artificial" à telepresença se torna equívoco. 

 O modelo apresentado por Heim tem a limitação de entender a telepresença apenas 

enquanto interação com o ambiente com uma presença ativa do usuário. Ele praticamente 

reduz a telepresença à realidade virtual, assim deixando a brecha explicativa para a existência 

do "perfil offline", que serve como fonte de interação para outros agentes (artificiais ou 

naturais), independente de o usuário estar online. 

 A maioria das concepções sobre telepresença a concebe apenas como o que podemos 

chamar de telepresença ativa. O usuário precisa estar imerso no ambiente virtual para que se 

crie uma sensação de pertencimento: "imersão da RV dá o sentimento de se plugar num outro 

mundo"
60

. Esse sentimento de se "plugar" vem através da conexão estabelecida pelos sentidos 

do usuário. 

 É preciso ter em mente que nestas concepções a "senso-percepção pertence ao 

componente do hardware da RV"
61

. Ou seja, nossos sentidos são considerados como parte do 
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processo que se integra com o componente físico da máquina formando uma infraestrutura, 

integração sem a qual a virtualidade está bloqueada. 

 Dessa lógica segue que a sensação de imersão, de estar presente num ambiente 

artificial, não depende apenas de ter os sentidos conectados a ele. A imersão requer interação. 

  O isolamento sensorial não realiza por si mesmo, todavia, o que os  pesquisadores chamam 

 de 'presença' [...] A presença é o sentimento que você-está-lá. Crucial para a presença é o 

 envolvimento do participante, e crucial para o envolvimento  é a interatividade disponível ao 

 participante.
62

 

 No entanto, a sensação de imersão não se dá apenas na relação interativa direta 

homem-máquina. Segundo Heim, nosso sentimento de presença nasce principalmente da 

interação com os outros seres humanos. É o tecido de ações realizadas por nós e pelos outros 

seres que faz com que nós nos sintamos dentro de um drama: 

  Nossa presença total no mundo vem não somente de manipular coisas, mas  também de 

 reconhecer e ser reconhecido por outras pessoas no mundo. Nosso  envolvimento cresce 

 dramaticamente quando nós sentimos que estamos, de fato, num drama [...] o drama se estende para 

 incluir situações dramáticas onde alguém - um agente em nosso mundo que nos reconhece como um 

 agente no mundo - assiste o que nós fazemos e responde às nossas ações.
63

 

 O termo drama acima não pode ser entendido como na teoria estética, mas no sentido 

grego da palavra, que significa "ação" ou "façanha". O conjunto de ações realizadas por um 

indivíduo dentro de um drama irá compor sua história, e principalmente, sua identidade. 

 Heim acredita que é inerente aos humanos a capacidade de estar telepresentes, de nos 

estender para outros ambientes além do ambiente imediato. Esta é uma suposição baseada nos 

experimentos realizados com realidade virtual, os quais Heim cita abundantemente no texto 

de 1993. 

  A RV depende ultimamente de ativar a capacidade inerente de telepresença dos  seres 

 humanos. Embora a telepresença nunca se iguale a uma imaginação nua, há algo dentro do ser 

 humano, um ponto central do qual nós nos esticamos para fora de nós mesmos, que faz a 

 tecnologia funcionar. A imersão sensorial total depende gradualmente da nossa  habilidade de 

 entrar no que nossos sentidos recebem.
64

  

 Em resumo: Para Heim, toda telepresença é num ambiente artificial. Apenas a 

telepresença capaz de interagir com objetos externos pode ser chamada de operacional, todo o 

resto é apenas artificial. Ainda para Heim, estar telepresente é estar interagindo, ou seja, estar 

ativo no ambiente. Este modelo de telepresença é o mais comum que se pode encontrar na 

literatura sobre o assunto. 
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2.2.1 A Falha Epistêmica e o Método dos Níveis de Abstração. 

 

 

 Luciano Floridi tem uma versão do conceito da telepresença que é um pouco distinto 

da concepção de Heim, mas nos ajuda a entender "telepresença offline". Sua abordagem 

começa com uma crítica às concepções correntes de telepresença, as quais ele alega cair no 

que chama de Falha Epistêmica. A concepção de Heim se encaixa nesse tipo corrente. 

 No caso do ciberespaço e da realidade virtual, a Falha Epistêmica consiste no 

entendimento que o usuário não conseguiria distinguir a influência da tecnologia na sua 

percepção de um ambiente em que está telepresente. Essa tendência tem suas raízes no 

cartesianismo que marca que a distinção do que é real e que não o é não pode ser realizada 

pela percepção, sob pena de erro sistemático. 

 Ela consiste de três passos: 

i) a presença é reduzida a um tipo de percepção; 

ii) o tipo de percepção em (i) é especificado como uma espécie de experiência subjetiva, 

cognitiva, semântica, especial; 

iii) a espécie de experiência especial em (ii) é qualificada como uma percepção que falha em 

perceber, pelo menos parcialmente, a natureza da sua mediação feita pela máquina.
65

  

 Nessa linha de pensamento, a falha epistêmica leva a conclusões estranhas quando se 

trata, por exemplo, da leitura de um livro. Pelo fato de levar em conta o critério da imersão 

dos sentidos, é possível pensar que no caso de um personagem estar relembrando o passado 

como se estivesse revivendo um momento, teríamos de aceitar que estamos telepresentes no 

mundo fictício do personagem devido a nossa imersão sensorial e que também estaríamos 

telepresentes no momento da lembrança do personagem, ou seja, telepresentes duas vezes. 

 A falha epistêmica também dificulta entender como seriam possíveis a telepresença de 

agentes artificiais, pois eles não teriam experiências subjetivas; e também a telepresença de 
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algum agente ciborgue, pois ele saberia desde o início a natureza da mediação da tecnologia 

produz sua presença. 

 Floridi apresenta uma alternativa de telepresença que ele chama de observação bem-

sucedida. O modelo que ele apresenta tem como característica principal a mudança de 

concepção da telepresença como subjetiva (de primeira pessoa) para uma concepção de social 

(de terceira pessoa). Para isso ele lança mão do seu método de níveis de abstração
66

. 

 A tese principal deste método consiste na afirmação de que nenhuma entidade pode 

ser acessada sem algum nível de abstração. Essa é uma tese claramente de inspiração 

kantiana. No entanto, é mais ampla e ajuda a estudar vários tipos de entidade. 

 Floridi pensa que uma forma boa de entender a presença é começando por entender a 

ausência. Claramente, o modelo que ele denomina de falha epistêmica terá dificuldades em 

expressar como algo pode estar ausente. 

 Para Floridi, a presença/ausência pode ser dada num determinado nível de abstração: 

1) como fonte de ação/interação, 

2) como um portador de propriedades, 

3) como ambos, (1) e (2).
67

  

 Assim, qualquer estudo sobre presença requer a identificação de um espaço de 

observação e um nível de abstração
68

.  A cláusula (2) é importante para definir a presença 

"passiva". Assim, algo pode estar presente, sem estar ativo, mas servindo como base para 

interação com seu ambiente como um portador de propriedades: "Estar presente é ser um 

valor de uma variável tipificada de um NdA
69

"
70

 

 Parafrasear o exemplo interessante sobre isso que é apresentado pelo próprio Floridi 

irá clarificar sua posição. Suponha que um rastreador de movimento é instalado em frente sua 

casa. Assim que ele é posto a funcionar ele detecta um constante movimento. Você olha o 

monitor e parece não haver nada de anormal. Para se certificar que ele não está com defeito, 

você vai até o lado de fora e percebe que o rastreador está detectando o movimento dos galhos 

da árvore que fica em frente à casa. Você entra em contato com a empresa responsável e ela 

instala um novo rastreador que, além de captar movimento, ele também capta o calor emitido 
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por um corpo. O rastreador volta a alarmar, você verifica o monitor e vê que há um cão de rua 

passando em frente à casa. Tudo certo com o equipamento agora. 

 Podemos dizer que o nível de abstração do rastreador 2 é mais amplo que o do 

rastreador 1. Para o rastreador 1 qualquer coisa que se mova está presente no seu espaço de 

abstração. Para o rastreador 2, algo que se mova ou emita calor está dentro do seu espaço de 

abstração. Para ambos, objetos inanimados e estáticos escapam ao rastreamento. 
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Legenda: 

a = árvore 

b = cão 

c = pedra  

 

 Tendo o método dos níveis de abstração em mente, é possível observar que um dos 

principais equívocos que ocorrem com a questão da presença e da telepresença é a confundir a 

presença à distância com o acesso de um local à distância. Quando se está observando 

alguém através de uma câmera de monitoramento é comum pensar que o observador está 

entrando no espaço do observado, invadindo sua privacidade. 

 Para desfazer essa confusão, Floridi lança mão da distinção entre telepresença 

progressiva e telepresença regressiva. Podemos dizer que a telepresença sugerida pelo Heim 

é uma telepresença progressiva, pois o agente, além de estar servindo como uma entidade 

fonte de interação com o ambiente à distância, é um portador de propriedades. Ou seja, numa 

telepresença progressiva o usuário está presente remotamente como uma entidade que 

interage ativamente. 

 No caso de alguém que está sendo observado por uma câmera, sua presença está sendo 

tragada para o espaço remoto do observador, servindo como portadora de propriedades. Este é 

um caso de telepresença regressiva. Ou seja, num caso de telepresença regressiva uma 

entidade foi trazida ao espaço de observador de forma passiva.  Assim há uma distinção entre 

NdA 1 
Movimento 

NdA2 
Movimento 

+ Calor 
a b 

c 

Espaços de Abstração 

Espaço de Observação 
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estar presente à distância e ter acesso a um local distante: "Fazer um espaço remoto disponível 

epistemicamente no local é diferente de estar presente naquele espaço remoto como uma 

entidade"
71

 

 

 

2.2.2. A Telepresença Passiva e a Identidade Virtual. 

 

 

 Nosso principal problema no estudo da Identidade Virtual em relação à telepresença é 

o de entender como uma entidade pode estar presente no mundo virtual sem que seja 

necessário que ela esteja interagindo ativamente. Se conseguirmos dar uma boa resposta para 

isso talvez possamos entender como nossa Identidade Virtual pode continuar existindo sem 

que nós precisemos manipulá-la. 

 Neste caso, o conceito clássico de telepresença não se encaixa muito bem. A entidade 

que está inativa, offline, no mundo virtual, servindo de portador de propriedades e, 

eventualmente, de fonte de ação/interação, não é exatamente a mesma entidade que 

poderíamos alegar que tem uma telepresença ativa, pois esta última é a que chamaríamos de 

entidade real. 

 Por exemplo, tomemos o caso de alguém que tenha um perfil na rede social Facebook. 

Enquanto manipula seu perfil, podemos dizer que este usuário tem uma telepresença ativa, 

progressiva na liguagem de Floridi. Visitando outros perfis, páginas e grupos, o usuário pode 

interagir naquele ambiente virtual como se estivesse realmente presente com os milhares de 

outros usuários. No entanto, quando o usuário fica offline, o perfil não cessa de existir, 

passando a ter uma presença passiva na rede. O perfil offline servirá de portador de 

propriedades e fonte interação: os outros usuários podem deixar recados, "marcar" o usuário 

em fotos, vídeos, frases, etc., ou mesmo difamar o usuário na sua ausência. Este tipo de 

interação é obviamente assimétrica. Isto é muito diferente do ato de estar telepresente através 

de um robô na lua e deixar de estar presente no fim da conexão. Neste último caso, não sobra 

nenhum "rastro" virtual. O perfil virtual inativo pode ser trazido ao espaço do observador que 

continua online, numa espécie de telepresença regressiva. No entanto, quando o usuário está 
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online ele está telepresente ativamente num ambiente virtual. A entidade telepresente é assim 

composta pelo usuário e seu perfil. 

 Assim, um perfil virtual offline está presente no ciberespaço como uma "extensão" de 

nós mesmos, podendo ser acessado por outro agente virtual e servir como fonte de interação 

independente do seu usuário. Nesse caso, estamos telepresentes passivamente como outro tipo 

de entidade. 

 Com a expansão da Infosfera, a questão da telepresença ficará ainda mais conturbada. 

A fusão do online com o offline através do uso de dispositivos inteligentes e de realidade 

aumentada tornará a presença onipresente, e o termo telepresença estará dependente do nível 

de abstração utilizado no momento. Se seguirmos o pensamento de Heim e pensarmos que a 

sensação de estar presente é reforçada pelo conjunto de ações de outros seres, o drama, então 

as ações de agentes artificiais e dispositivos inteligentes contarão para a sensação 

pertencimento ao ambiente misto virtual-real que está surgindo. 

 

 

2.3. A Interface 

 

 

 Vimos que o conceito de telepresença, entendida no sentido clássico como o estar 

presente à distância ativamente é bastante complicado quando se trata da questão da 

Identidade Virtual. Floridi apresenta uma alternativa para este problema concebendo a 

telepresença não como em primeira pessoa (a Falha Epistêmica), mas em terceira pessoa 

(observação bem-sucedida). Assim ele consegue dar um tratamento objetivo ao problema 

aliando ao seu método de níveis de abstração. Porém, vimos também que a distinção entre 

telepresença progressiva e telepresença regressiva, não dá conta do problema dos perfis 

virtuais, pois um perfil virtual offline não se encaixa perfeitamente no conceito de 

telepresença regressiva porque obedece ao critério de servir de portador de propriedades e ser 

fonte de interação assimétrica, típico de uma telepresença progressiva, mas ainda sim não está 

ativo. 

 Para que a telepresença ativa e a sensação de imersão em outro ambiente seja realizada 

é necessário um mediador entre os processos físicos que ocorrem no computador e os sentidos 
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do usuário. Esse mediador é a interface: "Uma interface ocorre onde duas ou mais fontes de 

informação ficam cara-a-cara. Um usuário humano se conecta ao sistema, e o computador se 

torna interativo"
72

  

 Por ser um mediador interativo, a interface é muito mais do que uma simples 

ferramenta para mergulhar no ciberespaço. Ela "é uma rua de mão dupla onde computadores 

acrescentam e modificam meu poder de pensamento"
73

. 

 Como já foi visto, nossa telepresença é sempre num ambiente artificial. A interface 

permite que nos conectemos com este ambiente para modificá-lo através dos processos do 

hardware. "Este é o ponto misterioso, não-material onde sinais eletrônicos se tornam 

informação. É a nossa interação com o software que cria uma interface. Interface significa que 

o ser humano está instalado. Inversamente, a tecnologia incorpora humanos"
74

. 

 Assim, a interface permite que nos conectemos aos sistemas do computador, tornando-

nos telepresentes. Para que a telepresença ativa seja eficaz é preciso que haja a sensação de 

imersão, que é feita através de atualizações constantes de informação de acordo com o 

comportamento do usuário, para que o computador reaja e responda aos estímulos externos, 

tornando-se interativos. 

 O contato com a interface vem mudando rapidamente. Dispositivos de entrada como 

teclado e mouses vêm sendo substituídos pelo simples toque numa tela, dentre outra formas 

de interação, como o comando de voz. A interface passa a aumentar nossa realidade, fundindo 

real como virtual. 

  Este acréscimo (de informação) os desenvolvedores chamam de aumento da realidade,  pois 

 ela sobrepõe informação sobre a realidade diretamente percebida. A combinação "realidade 

 aumentada" é um passo que abre caminho para a interface e para habitar um território eletrônico  onde 

 realidade e realidade simbolizada constituem uma terceira entidade: a realidade virtual.
75

 

 O que Heim chama acima de 'realidade virtual' é uma realidade virtualizada, ou seja, 

semelhante ao que outros autores chamam de Ambiente Inteligente ou Computador Ubíquo, 

ou ainda, como veremos, Web no Mundo Real: um tipo de ambiente em que o real é 

aumentado por dados e informações que são acrescentadas à cognição do usuário. Por 

exemplo, digamos que uma das funções de um vidro para-brisa de um automóvel futurista 

seja apresentar um GPS exibindo a localização exata do veículo e quais medidas se devem 
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tomar para seguir a trajetória desejada. O condutor do veículo teria sua realidade ampliada 

pelo mapa virtual diretamente sobreposto ao vidro, o que facilitaria bastante sua viagem, pois 

ele literalmente não precisaria seguir placas de trânsito, pedir informações a transeuntes ou ter 

em mente o trajeto escolhido. 

 Dispositivos como Smartphones nos fazem pensar que habitar o ciberespaço deixou de 

ser uma simples opção, como no início da divulgação da internet onde emails eram as maiores 

fontes de troca de informação e a necessidade de checá-los era pequena para o usuário 

comum, passando a ser um hábito posteriormente. Ficando gradativamente mais tempo 

online, o usuário passa a dar primazia ao virtual pelo fato de ser sincronizado, interativo e 

mais presente. 

  Nós habitamos o ciberespaço quando nós nos sentimos nos movendo através  da interface 

 dentro de um mundo relativamente independente com suas próprias dimensões e regras. Quanto mais 

 nós nos habituamos a uma interface, mais nós vivemos no ciberespaço, no que William Gibson chama 

 de "alucinação consensual".
76

  

 

 

2.4. O Medo da "Matrix" 

 

 

 Muitos pensadores e estudiosos que se detiveram ao fenômeno do ciberespaço 

enquanto realidade virtual questionaram-se se um dia ele viria a substituir a realidade "real" 

na preferência dos usuários. O romancista William Gibson, por exemplo, se refere ao ato de 

se desconectar do ciberespaço como "a Queda": a sensação de perda causada pela falta de 

interação com o virtual.  

  Para Case, que havia vivido na incorpórea exaltação do ciberespaço, isso constituiu a  Queda. 

 Nos bares que frequentara quando era um cowboy no auge, a atitude de elite era de um certo desprezo 

 pela carne. O corpo era carne; Case caíra na prisão do próprio corpo
77

. 

 Essa noção de realidade virtual é baseada na concepção de telepresença como uma 

atividade que exige uma imersão total do usuário num ambiente artificial, característica 

principal da concepção de Heim. Essa é a noção que se encaixa no que Floridi chama de Falha 

Epistêmica. Vários filmes, como The Matrix (1999) e Vanilla Sky (2001), ficaram famosos 

por explorar tal concepção: o fato de alguém estar imerso num ambiente artificial sem nem ao 

menos se dar conta do que lhe acontece. 
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 Heim, influenciado pela obra de Gibson e pelo "pessimismo" de Heidegger em relação 

à tecnologia, via essa possibilidade como a derrocada do humano. 

  O grau do realismo é, em princípio, ilimitado. Este mesmo realismo pode se tornar um 

 irrealismo, no qual mundos virtuais são indistinguíveis dos mundos reais, a realidade virtual se torna 

 branda e mundana, e usuários se submetem a experiências predominantemente passivas semelhantes a 

 alucinações induzidas por drogas
78

. 

 Apesar de esse medo ser justificado, a tendência que as TIC nos sugerem é, como já 

vimos, que real e virtual sejam fundidos através dos computadores espalhados pelo ambiente 

cotidiano, transformando-o num ambiente interativo apelidado de "ambiente inteligente" ou 

"computador ubíquo". Em vez de o usuário precisar ter sua mente conectada num ambiente 

totalmente virtual que simula a realidade em detalhes mínimos, separando-o da sua "carne", 

os ambientes inteligentes são compostos de programas e agentes artificiais que interagem com 

o usuário. O mundo se torna interface. Isso faz com que o usuário esteja todo o tempo 

conectado, porém utilizando seu próprio corpo para interagir neste ambiente misto. Mente e 

corpo estão assim em íntima conexão com a Infosfera. 

 Apesar da diferença entre estar mergulhado num mundo completamente virtual e a 

gradual digitalização do Real, para Floridi o resultado será o mesmo. Ele afirma que nós 

somos provavelmente a última geração que concebe claramente a fronteira entre estar 

conectados ou não. Estamos migrando pouco a pouco para a Infosfera. Crianças nascidas a 

partir de 2000, por exemplo, já nasceram num mundo de redes de internet sem fio, wirelless. 

Portando aparelhos que nos deixam conectados 24 horas por dia e tendo ambientes em que os 

dados digitais "circulam" através das interfaces acessíveis a qualquer usuário, qualquer 

simples momento offline será como o desligamento de um marca-passo. 

 [...] nós nos sentiremos gradualmente privados, excluídos, deficientes ou pobres ao  ponto da 

 paralisia ou trauma psicológico onde quer que nós nos desconectemos da  infosfera, como um 

 peixe fora d'água. Um dia [...] qualquer interrupção em nosso fluxo normal de informação nos tornará 

 doentes
79

. 

 Neste caso, o perigo não é o aprisionamento da mente, mas a digitalização do Real. 
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3. OS FUNDAMENTOS DA INFOSFERA: DADOS E INFORMAÇÃO 

 

  

 Vimos que o ciberespaço é composto, enquanto dimensão semântica da internet, por 

diversas tecnologias, sendo a mais importante delas a realidade virtual. No entanto, o que 

torna possível a internet e suas dimensões, a interação com a máquina através da interface, é o 

uso digitalizado de dados para gerar informações. 

 

 

3.1. A METAFÍSICA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 Mesmo sendo o principal conceito da Filosofia da Informação, a natureza do que é 

informação é controversa. Há basicamente duas linhas de pesquisa sobre o assunto. A 

primeira e mais antiga delas afirma que informação é algo físico. "Informação é informação, 

não matéria ou energia. Nenhuma materialismo que não admita isto pode sobreviver nos dias 

atuais"
80

. Esse tipo de informação ficou conhecido como informação Shannon por causa do 

matemático e engenheiro americano Claude Shannon (1916 - 2001), conhecido como "o pai 

da teoria da informação". 

  Nesse caso, a informação é concebida com sendo regulada pelas leis da 

termodinâmica. Assim, o surgimento e o perecimento dos entes seriam regulados pela troca da 

informação que lhes compõem com as informações dos outros entes: "A Entropia é a medida 

da erosão e dissipação"
81

. 

 Em contraposição a esta posição, há a linha de pesquisa elaborada por Luciano Floridi, 

que toma a informação como independente do seu substrato físico. Sua concepção é por vezes 

chamada de platônica por este motivo. 

  De acordo com Floridi, a informação do qual o universo é composto é não-física e portanto não 

 obedece as leis da física [...] É informação Platônica - "pontos de falta de uniformidade  independentes 

 da mente" - que constitui as estruturas dos dados, não somente de objetos familiares como mesas e 
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 cadeiras, humanos e computadores, mas  também de entidades Platônicas não-materiais tais como 

 seres possíveis, propriedades intelectuais, e histórias não escritas de civilizações desaparecidas.
82

  

 A concepção de Floridi tem a vantagem de conseguir explicar como a informação 

pode se tornar virtual, ou seja, como comandos aplicados à máquina podem vir a se tornar 

informações, criando ou reproduzindo ambientes artificiais. A concepção Shannon tem a 

dificuldade de explicar, por exemplo, como dados pessoais podem ser implementados no 

mundo virtual, já que num ambiente artificial os dados não obedecerão às leis da 

termodinâmica. 

 Toda informação depende dos dados que lhe é subjacente. E mesmo entidades 

abstratas, como o círculo ou a mula-sem-cabeça, são composta por dados que podem gerar 

informações. Assim qualquer entidade concebível contém dados que podem gerar informação. 

E, novamente, a concepção Shannon de informação tem dificuldades em explicar como 

entidades abstratas podem gerar informação, já que elas não obedecem às leis da 

termodinâmica. 

 Em virtude da maleabilidade da concepção "platônica" de Floridi, será esta que 

adotaremos para os conceitos de informação e dados. 

 Pelas análises mais comuns, a informação tem um status diferente do podemos chamar 

de crença e conhecimento, principalmente por causa da sua relativa independência de um 

sujeito. 

  Intuitivamente, "informação" é frequentemente usada para referir a conteúdos  não-mentais, 

 independentes-do-usuários, declarativos, (isto é, qualificável  aléticamente),  semânticos, embutidos 

 em implementações físicas como bancos de dados,  enciclopédias, web sites, programas de televisão e 

 assim por diante, que podem variadamente ser produzida, coletada, acessada e processada
83

. 

 Há diversos tipos de informação. Segundo Floridi (2004a), ao menos dois tipos de 

informação são relevantes de maneira geral. O primeiro tipo é chamado de informação 

instrucional, pois ela visa guiar alguém através de etapas para a resolução de algum problema. 

Um exemplo simples deste tipo de informação é o manual de instruções de um aparelho 

eletrônico. O manual é quase sempre desprezado até que haja um problema no funcionamento 

do aparelho. Então, recorre-se a ele na esperança de encontrar informações úteis que torne o 

aparelho ativo de maneira adequada. As informações ali dispostas geralmente guiam o 

usuário, etapa por etapa, mesmo sobre os pontos mais triviais. A mesma coisa acontece 

quando alguém procura dicas sobre exercícios físicos e dietas. 
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 O segundo tipo de informação importante é a informação ambiental. Ela também é 

chamada de "dados naturais" devido ao modo como ela se apresenta na natureza. Por 

exemplo, ao cortar uma árvore é possível descobrir qual é a sua idade aproximada contanto 

seus anéis de crescimento, pois a árvore cresce "em camadas". A mesma coisa acontece com a 

concha de alguns animais marinhos. 

 O tipo de informação que irá nos interessar para o tratamento da questão da identidade 

virtual é a informação enquanto conteúdo semântico, pois a constituição da identidade será 

feita principalmente por conteúdos que se relacionam com a fonte destas informações de 

maneira que leve em consideração sua veracidade. 

 Informação será definida assim como dados bem-formados, significativos e verídicos.  

 "Bem-formados" significa que eles são postos juntos corretamente, de acordo com as 

regras (sintaxe) de uma linguagem escolhida84
.  

 "Significativo" significa que os dados precisam também concordar com os significados 

(semântica) da linguagem escolhida85
.  

 "Verídico" é o termo escolhido para dizer que os dados são referidos a sua fonte como 

verdadeiros. Mas como o termo Verdade é utilizado para a linguagem, assim podemos 

falar que mapas, dados criptografados são verídicos tal como sentenças também são. 

Verídico é usado para "representar ou transmitir conteúdos verdadeiros sobre a situação ou 

tópico referente"
86

. 

Ou formalmente: 

σ é uma instância de informação Declarativa, Objetiva e Semântica (DOS) se e somente se: 

1. σ consiste de n dados (d), para n ≥ 1; 

2. os dados são bem-formados (bf); 

3. os bf são significativos (bfs = δ) 

4. os δ são verídicos. 

 Floridi não acredita que haja informação falsa, pois toda informação tem de ser 

verídica para poder constituir conhecimento. No entanto, alguém pode ter a informação errada 
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sobre algo. Por exemplo, enunciados podem ser significativos, sem que sejam verdadeiros, 

como no enunciado "O Presidente do Brasil é negro". 

 Deste modo, a expressão "informação falsa" é contraproducente pois não explica nada 

sobre o fato, apenas revela que há um erro de compreensão ou comunicação. Apesar de tal 

expressão ser bastante utilizada pelo senso-comum o que ela quer dizer na verdade são dois 

tipos distintos de situação. O primeiro tipo é quando alguém age de má-fé e tenta ludibriar 

outrem, geralmente para tirar vantagem ou lucro. Nesta situação dizemos que se está 

desinformado, pois uma informação foi fornecida errada propositalmente. Por exemplo, a 

informação "a cidade de João Pessoa faz parte de Pernambuco" poderia ter sido utilizada por 

algum falsário querendo enganar um turista estrangeiro, desinformando o turista. 

 O segundo tipo de situação em que o senso-comum utiliza a expressão "informação 

falsa" é quando alguém obteve alguma informação por meios próprios, mas que não condiz 

com a fonte adequada. Neste caso dizemos que se está mal informado, Por exemplo, um 

turista estrangeiro poderia vir ao Brasil querendo conhecer a cidade de Buenos Aires 

pensando que esta é a capital do país. 

 Assim, quando observamos a Infosfera veremos que ela é composta por informações 

que também geram desinformação e maus entendimentos. Vale observar que tanto na 

concepção física quanto na concepção platônica é possível defender a tese de que a natureza 

última dos entes é composta por dados e informação. De qualquer modo, para a adoção da 

tese da Infosfera não é preciso chegar a tal ponto metafísico, como já havíamos dito. Assim, 

podemos prosseguir com o estudo da Identidade Virtual sem esse comprometimento. 

 Em resumo: a informação tem as mesmas propriedades dos dados que a fundamentam, 

acrescentando que ela precisa ser bem estruturada, significativa e verídica. Por isso é 

necessário agora examinar o conceito de dados para uma compreensão completa do que é a 

Infosfera. 
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3.2. A METAFÍSICA DOS DADOS 

 

 

 Dados são os átomos do ciberespaço. Sem eles é impossível que a gama de relações 

que é estabelecida pelas máquinas geradoras de tal espaço seja mantida. Eles também são o 

fundamento comum que liga o real ao virtual. Como veremos, sem dados não há informação. 

Porém, conjuntos de dados não são suficientes para que brote um mundo virtual. É necessário 

que eles sejam bem estruturados e significativos. Assim, para que o estudo sobre a identidade 

virtual seja bem sucedido é preciso reconduzir ao seu fundamento: o conceito de Dados
87

. 

 A palavra 'dado', do latim datum (data no plural) significa "aquilo que é dado ou 

garantido". Exatamente por ter sido concebido como o elemento mais evidente da experiência 

e do conhecimento que poucos filósofos se deram ao trabalho de investigar sua natureza, 

tomando-o como um pressuposto. Um dos seus usos mais famosos na Filosofia veio com 

Bertrand Russell ao conceber o primeiro contato que temos com o mundo como os "dados dos 

sentidos". Assim, sobre estes dados seria construído todo o conhecimento que temos através 

da experiência. Posteriormente, alguns filósofos chegaram mesmo a negar que temos contato 

com os dados brutos da experiência, como Wilfrid Sellars fez no texto Empirismo e Filosofia 

da Mente, na sua análise do Mito do Dado. 

 Na sociedade que nasceu entre a metade do século XX e o início do século XXI, o 

termo dados tomou uma relevância nunca antes vista. Ele tornou-se tão comum e corriqueiro 

que mesmo algumas de suas acepções mais técnicas são amplamente conhecidas. Esta 

divulgação surgiu através da propagação do uso dos computadores e da invenção da internet. 

Transferência de dados, Armazenamento de dados, Dados pessoais são apenas algumas das 

expressões que caíram nas graças da população e são utilizadas até mesmo por crianças em 

processo de alfabetização ou pessoas com baixa escolaridade. 

 Em diversas áreas que estudam informação, o conceito "dado" surge como um termo 

bastardo, sendo utilizado apenas como uma parte da definição do termo informação. Como 

informação é pensada por muitos como dados + significado, então a análise do termo dados 

não seria necessária, bastaria apenas uma pequena definição em que este termo se inclua para 

facilitar o seu uso. 
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 No livro Theory of Information: Fundamentality, Diversity and Unification, de Mark 

Burgin, podemos ver uma ampla variedade de usos do termo dados: 

  Dados têm experimentado uma variedade de definições, amplamente  dependendo do 

 contexto do seu  uso. Com o advento da tecnologia da informação a palavra dados tornou-se muito 

 popular e é usada numa diversidade de modos. Por exemplo, a ciência da informação define dados 

 como informação não-processada, enquanto em outros domínios dados são tratados como uma 

 representação de fatos objetivos. Em ciência da computação, expressões tais como uma torrente 

 (stream) de dados e pacotes de dados são comumente usadas. As conceituações de dados como um 

 fluxo de uma torrente de dados e afogamentos em dados ocorrem devido a nossa experiência comum de 

 fundir uma multiplicidade de objetos moventes com uma substância fluente. Dados podem viajar por 

 um canal de comunicação. Outros modos  comumente encontrados de falar sobre dados incluem ter 

 fontes de dados ou trabalhar com dados crus. Nós podemos pôr dados em armazenamento, isto é, em 

 arquivos ou em  bancos de dados, ou preencher um depósito com dados. Dados são vistos como 

 entidades discretas. Eles podem se empilhar, ser gravados ou armazenados e manipulados, ou 

 capturados e recuperados. Dados podem ser minados para  informações úteis ou nós podemos extrair 

 conhecimentos dos dados. Bancos de dados contêm dados. Nós podemos examinar os dados, processar 

 dados ou experimentar o  tédio de uma entrada de dados. É possível separar diferentes classes de 

 dados, tais como  dados operacionais, dados produzidos, dados de conta, dados de planejamento, dados 

 de entrada, dados de saída, e assim por diante. Todas essas expressões refletindo o uso do termo dados 

 determina algum significado para este termo. 
88

 

 

 Apesar de a maioria dos usos acima nos interessar para a análise da identidade virtual, 

que é a concepção de que dados são elementos discretos utilizados em computação, cremos 

que é necessário analisar o conceito de dados de uma forma mais profunda para que fique 

claro como nosso contato com as máquinas pode ser "digitalizado" para a criação de um eu 

artificial. Luciano Floridi analisa detalhadamente o conceito de dados e suas consequências 

filosóficas em Data (2008e). 

 

 

3.2.1. A interpretação diafórica de dados 

  

 

 Há três modos comuns de pensar o que são dados. O primeiro modo é pensá-los como 

fatos; o segundo modo é pensá-los como informação e o terceiro é pensá-los como entidades 

discretas binárias (computacionais). 

 A interpretação epistêmica entende dados como coleções de fatos
89

. 

 No seu uso científico ou de senso-comum, os dados são pensados como sendo a 

fundamentação última de argumentos ou como uma "âncora" para criação de novos 
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argumentos. Um estudo sociológico sobre gravidez na adolescência numa comunidade 

carente, por exemplo, vai coletar a média de idade das adolescentes grávidas, sua renda 

familiar, a idade dos pais, endereço, etc. Tudo isto é chamado de dados científicos para a 

elaboração de uma tese. 

 No seu uso jurídico, servem de evidência empírica para avaliação e revisão de casos, 

como provas de uma cadeia de raciocínio. Quando alguém é acusado de um assassinato, por 

exemplo, será necessário provar sua culpa por meio da apresentação de provas. Tais provas 

são elencadas por meio da coleta de dados na cena do crime, do depoimento das testemunhas 

e das pistas que podem levar ao culpado. Diante do tribunal tudo isto é apresentado como 

fatos, isto é, como "o que realmente aconteceu".  

 Nestes dois casos, os dados são concebidos como sendo parte da Realidade. 

 Essa mesma interpretação foi a mais usada ao longo da História da Filosofia, da 

Antiguidade Clássica até o fim da Modernidade, por diversas correntes e autores e também é a 

mais enraizada no senso-comum. O peso desta concepção é tal que está enraizada no jargão 

"contra fatos não há argumentos!". 

 Exemplos dessa interpretação podem ser encontrados em DAVENPORT (1997): 

"dados são observações simples"; DAVENPORT e PRUSAK (1998): "dados são fatos 

discretos" ; CHOO, et al (2000): "dados como fatos e mensagens" ;  e DALKIR (2005): dados 

como "conteúdo que é diretamente observável ou verificável"
90

 

 Na visão de Floridi, essa interpretação tem dois problemas fundamentais: 

a) Ela é tão restrita que não consegue explicar muitos usos de dados em contextos como o da 

computação, tal como o de transferência de dados, compressão de dados e dados 

criptografados. Ela se aplica a esses fenômenos apenas num sentido muito vago, dando 

margem a erros de interpretação. 

b) Ela comete um deslize metodológico. Tenta explicar um conceito difícil por outro também 

difícil, troncando o conceito de dados pelo de fatos. Se nós formos pensar em termos 

informacionais, "fatos são mais facilmente entendidos como o resultado (outcome) de algum 

processamento de dados" 
91

, ou seja, utilizamos alguns dados como base de nossos processos 

de raciocínio e o resultado desse processo são os fatos produzidos. 
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 A interpretação informacional entende dados como informação. 

Confundir dados com informação não é um demérito de modo algum. A natureza íntima 

da relação entre estes dois conceitos, ou tipos de entidades, é estreita demais para que a 

tarefa de pensar um sem o outro seja simples. No meio das tecnologias da informação, a 

troca constante de dados e informação faz com que a distinção não seja útil em muitos 

casos. O envio de um pacote de dados via email, por exemplo, pode gerar tanta 

informação quantos dados houver no pacote. 

 Essa interpretação pode ser encontrada em autores como MEADOW (1996): "dados 

são informação potencial" e TUOMI (1999) "dados emergem como um resultado de adicionar 

valor à informação".
92

 

 Ela nos ajuda a compreender expressões como armazenamento de dados, dados 

pessoais, banco de dados, etc., mas deixa a desejar de dois modos: 

a) É a informação que depende dos dados, não o contrário. Luciano Floridi (2005a) concebe 

informação como dados bem-formados e significativos, mas isso não significa que a 

informação tem primazia sobre os dados. Ou seja, não há informação sem dados, porém dados 

não geram por si só informação. 

b) Segundo, "nem todos os dados são informacionais no sentido ordinário em que informação 

é equivalente a algum conteúdo sobre um referente" 
93

. Um pen drive pode ter gigabytes de 

dados sem necessitar ter informação alguma sobre coisa alguma. Tais dados podem estar 

criptografados e precisarem de uma "chave de interpretação" para tornarem-se informação. 

Isto também vale no caso de algum arqueólogo achasse uma tábua com sinais gráficos de 

alguma civilização ancestral, mas que fosse desconhecida sua forma de linguagem. Tais sinais 

podem ser considerados dados, mas que ainda necessitaram de um modo de interpretação para 

que eles se tornem significativos. 

 A interpretação computacional entende dados como "coleções de elementos binários 

processados e transmitidos eletronicamente por tecnologias tais como computadores e 

celulares." 
94

 

 Toda a gama de dados com que interagimos quando estamos na internet tem o 

formado binário. A matrix por trás de toda interface computacional é composta por eles. Essa 
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concepção de dados como elementos binários foi e continua sendo bastante explorada pelos 

filmes de ficção científica, tendo como seu expoente o filme The Matrix (1999).  Tal 

interpretação é muito útil quando estamos falando sobre o mundo digital que nos circunda. 

Ela pode lidar praticamente com todas as formas maleáveis que os dados binários podem 

tomar. 

 A principal crítica que pode ser traçada sobre esta interpretação é que ela confunde 

dados com seu formato. Dados não necessitam ser binários. "Dados não necessitam ser 

discretos (digitais) eles podem também ser análogos (contínuos)" 
95

. Por exemplo, os dados 

que formam uma informação ambiental são, quase sempre, análogos, como no caso dos dados 

encontrados nos anéis de crescimento das árvores. Confundir os dados com seu formato é 

limitá-los a sua implementação física e funcional. 

 Deve ter ficado claro ao leitor que as interpretações acima sobre o conceito de dados 

são insuficientes em muitas razões. Apesar de o foco da nossa interpretação da Identidade 

Virtual utilizar dados virtuais, nós não utilizaremos estes dados concordando apenas com a 

interpretação informacional ou computacional dos dados expostas acima. É necessário 

aprofundar a compreensão deste conceito para tentar alcançar uma utilização que abranja os 

usos acima, os amplie e os relacione.  

 Floridi afirma que o modo mais fácil de entender o que são dados é tentar apagá-los, 

danificá-los ou perdê-los. Utilizando o exemplo que ele dá, se pegarmos uma folha de papel 

com dados criptografados e rasgá-la ao meio, ainda assim teremos metade dos dados 

impressos nela. Caso a folha seja totalmente apagada, ainda restaria a folha em branco, que é 

diferente da folha criptografada. De modo semelhante, quando se abre um programa do tipo 

Word e se insere um ponto nele, mesmo que esse ponto seja apagado, isso é o suficiente para 

que o computador processe que dados foram inseridos ali, e aquela página virtual em branco 

seja diferente da página inicial de abertura.  Assim, "isto clarifica porque um dado é 

ultimamente reduzível apenas a uma falta de uniformidade" 
96

. 

 Este é o motivo pelo qual Floridi denomina sua interpretação de diafórica (Diaphora 

significa "diferença" em grego). Há dados quando há diferença entre, no mínimo, duas 

entidades. Um mundo uniforme seria um mundo pobre em dados. Muita especulação poderia 

ser trabalha acerca desta natureza dialética dos dados, no entanto isto foge do escopo do nosso 

trabalho. 
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 A definição geral de dado nesta interpretação é, formalmente: 

D) dado = x sendo distinto de y. 

Onde x e y são variáveis não-interpretadas, assim são deixadas em aberto para interpretações 

posteriores. 

 Levando em consideração o método de níveis de abstração de Floridi, é possível 

delinear três níveis nos quais essa interpretação pode ser aplicada. 

1) O primeiro nível de aplicação pode ser feito nos dados enquanto diferença mais "bruta". 

Esses dados são de re, entendidos como a falta de uniformidade no mundo
97

. Floridi sugere 

que esses dados sejam chamados de dedomena, que é a palavra grega para 'dados'.  Esses 

dados seriam o fundamento de qualquer pretenso conhecimento a partir da experiência, mas 

não devem ser confundidos com dados que podem ser extraídos do ambiente. 

  Eles são dados puros ou dados proto-epistêmicos, isto é, dados antes que eles  sejam 

 interpretados. Eles podem ser postos como uma âncora externa de informação,  pois dedomena nunca 

 são acessados ou elaborados independentemente de um nível de abstração.
98

 

 Esta é uma diferença entre a concepção física dos dados e a diafórica. Para a 

concepção física, a análise dos dados através da entropia, e com o desenvolvimento da física, 

da teoria da informação e da ciência da computação, é o suficiente para explicar o que termos 

como significado, o conhecimento e verdade
99

, não havendo assim a necessidade de uma 

semântica da informação, pois o significado se dá pelo resultado da análise. 

 A concepção diafórica, no entanto, deriva do uso de métodos de abstração para a 

captação dos dados. Ela insiste que os mesmos dados podem ser acessados em níveis 

diferentes, resultando em interpretações diferentes. Ela é claramente de inspiração kantiana, 

tal como podemos perceber no trecho abaixo. 

 Eles [os dados] podem ser reconstruídos como requerimentos ontológicos, como o  noumena de 

 Kant ou a substância de Locke: eles não são experienciados  epistemicamente, mas sua presença é 

 empiricamente inferida de (e requerida pela) experiência.
100

 

 Ou seja, os dados de re são inferidos da experiência como um apelo à racionalidade do 

fato de o conhecimento ser construído "sobre alguma coisa". Quando Kant diz que a Coisa-

em-si só pode ser pensada, mas não pode ser conhecida, está falando deste tipo de 

requerimento. A experiência não alcança tais dados, mas é constrangida a pensar que tal 
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experiência foi construída com determinado molde. A diferença entre Floridi e Kant é que 

Floridi se arrisca a apostar que os dados da experiência forçam determinadas construções de 

informação, aposta esta que Kant preferiria calar para não ser acusado de fazer a antiga 

metafísica da qual tanto critica. 

2) O próximo nível de aplicação é nos dados enquanto de signo, ou seja, "falta de 

uniformidade entre (a percepção de) no mínimo dois estados físicos de um sistema,..." 
101

 O 

exemplo que o Floridi nos exibe é o do código Morse. Apesar de o código ser bastante 

simples, a diferença entre os pontos e linhas no código criada pelo vazio entre eles gera uma 

diversidade de signos a partir de eventos físicos. Talvez o melhor exemplo seja a música. No 

canto, a melodia será estabelecida a partir das diferenças de som emitidas pela voz. A 

vibração da voz irá variar entre as notas musicais para a obtenção do efeito desejado. É esta 

variação que irá dar a beleza da canção, mesmo que a variação seja branda. A monotonia não 

é capaz de gerar música. 

3) O último nível de aplicação é a diferenças de dados de dicto. É a falta de uniformidade de 

signos que gera este tipo de dados. A diferença entre os números 1 e 2 do sistema natural é 

um bom exemplo. E novamente, uma partitura musical também esclarece o que significa este 

tipo de dado. Quando um músico, a dizer um violonista, quer executar uma partitura de 

samba, por exemplo, ele precisará decifrar as diferenças que há entre aqueles signos para que 

possa extrair do seu instrumento o som desejado. Novamente, o mesmo signo repetido 

indefinidamente não geraria música. 

 Em resumo: o primeiro nível tem sua diferença no mundo físico, o segundo nos 

estados físicos de um sistema, que geram signos, e o terceiro na codificação dos símbolos. 

"Dependendo da interpretação de alguém, dedomena em (1) pode ser ou idêntico a, ou o que 

faz possível sinais em (2), e sinais em (2) são o que fazem possível o codificar de símbolos 

em (3)." 
102

 

 Dados mostram-se assim bastante independentes do seu suporte e formato. Os mesmos 

dados podem servir para mensagens em várias línguas; postos em madeira, papel, chips; 

enviados através de pombos-correios, ondas de rádio, cabos de fibra ótica... "A dependência 

da informação sobre a ocorrência de dados bem-estruturados, e dos dados sobre a ocorrência 
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de diferenças (dedomena) variadamente implementáveis fisicamente, explica porque 

informação pode tão facilmente ser destacado de seu suporte"
103

. 

 Para o tratamento da nossa dissertação, podemos dizer que as diferenças físicas 

implementadas em aparelhos que geram o ciberespaço, tal como computadores e celulares, 

geram diferenças binárias do tipo 1 e 0, que são codificadas de acordo com regras sintáticas 

que produzem conteúdos semânticos para os usuários. Portanto, a maior parte dos dados que 

irão compor a identidade virtual são os dados de signo e de dicto. Isto também ocorre porque 

grande parte do que compõe nossa identidade pessoal não são dados físicos, mas dados 

culturalmente construídos. 

 A tese acima reforça nossa posição de que o ciberespaço é um espaço relacional.  

 Quanto à independência dos dados em relação ao seu suporte, o filósofo Luciano 

Floridi faz distinções que podem ser derivadas da definição acima "D) dados = x sendo 

distinto de y". 

 A classificação do relata (neutralidade taxonômica) 

 O tipo lógico que o relata pertence (neutralidade tipológica) 

 A dependência de sua semântica sobre um produtor (neutralidade genética) 

 

 

3.1.2.1. A neutralidade taxonômica 

  

 

 Essa classificação afirma apenas o que já estava embutido na definição de dados, que 

dados são entidades relacionais, são relata. "Um dado é usualmente classificado com uma 

entidade exibindo uma anomalia [...] Nada é um dado em si mesmo. Do contrário, ser um 

dado é uma propriedade externa." 
104

 

 Ser um dado depende do modo como ele está sendo observado. No pensamento de 

Floridi, um dado depende de um nível de abstração para ser visto como um recurso para gerar 

informação. 
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 Apesar disso, veremos que os dados são como que pré-configurados para formar 

determinada informação e não outras. Eles aceitam determinadas estruturas e rejeitam 

algumas outras, dependendo sempre do nível de abstração em que eles estão inseridos.   

 

 

3.1.2.2. A neutralidade tipológica 

  

 

 A partir do que foi expresso acima, que dados são entidades relacionais, há cinco 

classificações que podem ser traçadas. Elas não excluem umas às outras, podendo ocorrer que 

o mesmo dado ser classificado de modos diferentes. 

1) Dados primários. Geralmente quando falamos de dados o que temos em mente é este 

primeiro tipo. Esses são os principais tipos de dados que são armazenados. São destinados e 

desenhados a enviar informações para o usuário final. Sua primazia sobre os outros tipos 

ficará patente mais adiante no estudo sobre Identidade Virtual. 

2) Dados secundários. Esses dados são sentidos na ausência de dados primários, sendo 

portanto seu inverso. "Esta é a peculiaridade dos dados: sua ausência também pode ser 

informativa."
105

. O silêncio poder ser realmente informativo. Quando alguém é perguntado 

sobre algo, o silêncio pode significar consentimento; ou que a pergunta feita simplesmente 

não foi ouvida. Por exemplo, quando casal briga, compreender o silêncio se torna parte 

fundamental da manutenção da relação. Após uma discussão, a pergunta "Você está com raiva 

de mim?!", respondida com o silêncio pode significar: "Sim, estou com raiva de você e não 

quero conversar agora!", ou pode simplesmente significar que a outra pessoa não ouviu a 

pergunta. Em ambos os casos, dados foram gerados a partir da pergunta. 

3) Metadados. Como o nome já transparece, fala sobre as características como formato, 

localização, disponibilidade, uso, etc., de alguns dados, normalmente os primários. São dados 

num nível acima dos dados que estão sendo analisados. Este tipo de dados são úteis quando se 

pretende fazer um levantamento sobre que tipo de dados estão armazenados e quais podem ser 

explorados. 
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4) Dados operacionais. Esses são os dados que servem como "manual de instruções" para 

determinados procedimentos. Eles não têm pretensão de verdade, mas servem para comandos, 

ordens, instruções e outras funções semelhantes. 

5) Dados derivados.  São dados que podem ser extraídos de outros dados, usualmente 

primários."Esses são os dados que podem ser extraídos de alguns dados onde quer que os 

últimos sejam usados como fontes indiretas em busca de padrões, pistas e evidência 

inferencial sobre outras coisas que aquelas diretamente endereçadas pelos dados em si 

mesmos [...]" 
106

 Por exemplo, é possível inferir a trajetória de alguém através do uso de seu 

cartão de crédito em algum posto de gasolina. 

 Essas cinco classificações tem suas continuações nos conceitos relativos à informação, 

respectivamente, informação primária, informação secundária, metainformação, informação 

operacional e informação derivada, que não necessitarão de maiores esclarecimento. Elas 

estarão subentendidas quando for preciso tratar de que tipo de informação consiste a 

identidade virtual. 

 

 

3.1.2.3. A neutralidade genética 

  

 

 O princípio da neutralidade genética estabelece que os dados são significativos 

independentemente de um sujeito informado. Essa tese é mais fraca do que a tese levantada 

por alguns
107

, que dados podem ter sua própria semântica independentemente de um produtor/ 

informador inteligente. O exemplo que o Floridi utiliza para esclarecer sua tese é o dos 

hieróglifos. Antes de ser descoberto um modo de decodificá-los, eles já eram considerados 

significativos. 

 Em resumo, as interpretações acima expostas que concebem dados enquanto fatos, 

dados enquanto informação ou dados enquanto computacionais não dão conta do fenômeno 

"dados" em todos os seus modos. Luciano Floridi apresenta uma interpretação alternativa 

intitulada Interpretação Diafórica dos Dados, sob a qual ele afirma que dados são 
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ultimamente reduzíveis a diferenças relacionais. A aplicação desta definição resulta nas 

distinções de dados de re (das coisas), dados de signo (dos sinais de um sistema) e dados de 

dicto (da codificação dos símbolos de um sistema). Isso mostra que dados são independentes 

do seu suporte e podem ser realizados de diversos modos. Assim, podemos compreender 

porque dados podem ser significativos independentemente de um sujeito informado. 

 Através do uso de computadores, os dados tornam a Infosfera sincronizada, deslocada 

e correlacionada como vimos acima (item 1.). Assim, será possível observar que a identidade 

virtual, por ser fundamentada por dados e informação, não se confunde com seu suporte 

físico, podendo ser realizada e "instalada" em diversos dispositivos. 

 Assim, podemos compreender que a Infosfera tem seu fundamento nos diversos tipos 

de dados e informação. É a partir desses dados que a fusão offline-online pode ser 

estabelecida para a criação de uma identidade virtual. Dados offline ganham dimensão virtual 

no ciberespaço. E a partir da interação com outras entidades virtuais a identidade virtual 

surge. 
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4. A NOSSA NATUREZA CIBORGUE 

 

 

 Vimos os modos como a Infosfera se organiza. O ciberespaço, com sua principal 

dimensão interativa, faz com que o usuário lide com uma gama de dados e informação de 

forma sincronizada, deslocada e correlacionada. Tais dados, que são independentes da sua 

base física, capacitam o usuário através da interface a estar telepresente no mundo virtual, 

mesmo quando se encontra offline. Podemos dizer que o mundo virtual, através dos 

computadores, estende nossas identidades muito além do seu aparato biológico. 

 Esse tipo de fusão entre homem e máquina se encontra conceituada na tese da mente 

estendida formula por Andy Clark, que ganhou vida com o artigo Extended Mind de 1998, 

publicado junto com o filósofo David Chalmers. 

  Tal tese se encaixa no que poderíamos chamar de externalismo ativo em Filosofia da 

Mente, no entanto seu alcance vai muito além disso. Externalismo é a concepção de que os 

conteúdos mentais dependem, ao menos em parte, do mundo externo. Ela é o verso do 

internalismo, que predominou nos estudos filosóficos sobre a mente desde Descartes. No 

internalismo os conteúdos mentais são gerados unicamente pela mente, mesmo quando 

estimulados pelo mundo externo. A mente tem uma função auto-poiética. O extremo do 

internalismo é o solipcismo, ou seja, a concepção de que há apenas um único sujeito criador 

de toda a realidade psicológica e extra-psicológica. Assim, o externalismo ativo de Clark, 

além de afirmar que a mente depende do mundo externo para ter conteúdos, o que seria uma 

forma passiva de entrar em contato com o mundo; também afirma que o ambiente pode vir a 

se tornar uma extensão da mente, servindo como aparato externo da atividade cognitiva do 

sujeito. 

 O núcleo desta tese é apresentado por Chalmers no prefácio do livro de Clark (2008) 

"quando partes do ambiente são acopladas ao cérebro no modo correto, elas tornam-se partes 

da mente"
108

.  Vista desta maneira, esta tese poderia ser aceita por muitos e tomada como 

trivial. No entanto, quando tomamos sua contraparte percebemos que ela tem consequências 

mais importantes: "... se um processo no mundo funciona num modo que nós deveríamos 
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contar como um processo cognitivo se ele fosse feito na cabeça, então nós deveríamos contá-

lo como um processo cognitivo também"
109

.  

 Clark nos lembra de que o simples uso da escrita enquanto tecnologia cognitiva 

ampliou radicalmente o modo como era utilizada a linguagem. Argumentos podiam agora ser 

gravados e analisados com muito mais calma e rigor, escapando dos domínios sedutores da 

sofística. Aristóteles bem soube isso. Já no domínio que envolve a matemática, a aplicação da 

escrita foi fundamental para o desenvolvimento das grandes civilizações da Antiguidade. A 

maioria de nós não consegue fazer o cálculo 1295 X 1506 sem o uso de uma calculadora ou 

ao menos de lápis e papel. E o próprio ato de escrever, depois de muito treino, passa a ser 

parte integrante do modo como se raciocina, ou como Clark chama, passar a ser uma 

tecnologia transparente.  "Tecnologias transparentes são aquelas ferramentas que se tornam 

tão bem adaptadas, e integradas, às nossas próprias vidas e projetos que elas são [...] 

praticamente invisíveis em uso"
110

.  

 Em oposição à tecnologias transparentes, há as tecnologias opacas. A diferença entre 

as duas reside na distinção entre produtos centrados no homem e produtos centrados na 

tecnologia. Os produtos centrados no homem são aqueles que possivelmente se tornarão 

transparentes em uso. Esse tipo de produto explora as extensões naturais do corpo e do 

cérebro humano. Já as tecnologias opacas são centradas nelas mesmas e o seu uso fica sempre 

evidente devido ao esforço cognitivo que se depreende ao fazê-las funcionar. 

 Um bom exemplo de tecnologia transparente é óculos. Quem tem graves problemas de 

visão sabe o quanto essencial é o uso de óculos. No entanto, em pouco tempo o usuário deixa 

de perceber a influência deste aparelho no seu campo de visão. Simplesmente enxergar 

através das lentes se torna parte do seu novo modo cognitivo. Já uma panela de pressão é 

bastante difícil de ser ignorada em uso. Ela é um bom exemplo de uma tecnologia opaca, pois 

está centrada em si mesma e na sua relação com os outros componentes do ato de cozinhar. 

 É por esta tendência de acoplar aparelhos às nossas mentes que Clark afirma que 

somos ciborgues de nascença. 

 O termo ciborgue é emprestado dos estudos de cibernética. Significando organismo 

cibernético (cybernetic organism), o termo foi criado nos anos 1960 quando Manfred Clynes 

e Nathan Kline especulavam sobre a utilização de componentes mecânicos para a auto-
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regulação de algumas funções do organismo humano na exploração do espaço. A intenção era 

criar uma simbiose entre o humano e as máquinas para automatizar o equilíbrio de alguns 

órgãos e sistemas que sentem bastante impacto na mudança de gravidade encontrada fora do 

planeta Terra. 

 Alguns estudos recentes em Neurociência vêm utilizando a visão acima de ciborgue na 

tentativa de integrar o cérebro humano a máquinas para o tratamento de pessoas que tiveram 

suas funções orgânicas debilitadas. Entre os cientistas desta área se destaca o brasileiro 

Miguel Nicolelis, professor da Universidade de Duke nos Estados Unidos, famoso no Brasil 

através do livro Muito Além do Nosso Eu (2011). Nas suas pesquisas, Nicolelis liderou um 

grupo sobre um experimento que unia sinais cerebrais de um macaco na tentativa de mover 

um braço mecânico à distância. A princípio, o experimento funciona porque, dizem os 

cientistas, mover um aparelho que está conectado ao seu cérebro é semelhante à vontade de 

mover um membro do próprio corpo. Quando queremos mover o braço direito não 

necessitamos do pensamento “Eu quero mover meu braço direito”, apenas desejamos mover o 

braço e somos bem sucedidos, devido ao treino que tivemos ainda quando criança sob a 

necessidade de locomoção e de alcançar objetos. Assim, em pouco tempo de treino o paciente 

se torna capaz de mover um cursor pela tela de um computador, mover membros mecânicos e 

enviar e receber mensagens. 

 O mesmo princípio do ciborgue é utilizado para tratamento de pessoas que perderam a 

visão tardiamente. Óculos especiais investidos de câmeras são conectados diretamente ao 

cérebro, fazendo com que se torne possível ao paciente distinguir cores e formatos, facilitando 

diversas tarefas domésticas para portadores de deficiência visual que moram sozinhos em 

grandes centros. E há muito que o mesmo princípio é aplicado aos aparelhos que ajudam 

portadores de deficiência auditiva a distinguir sons, e hoje já se tornaram comuns. 

 Atualmente algumas pesquisas na área da Cibernética e da Inteligência Artificial não 

têm a intenção de nos transformar em metade homens/metade máquinas, mas sim de 

transformar o nosso mundo num lugar repleto de aparelhos que “pensem” e se “comuniquem” 

conosco, facilitando várias de nossas tarefas do dia-a-dia. Sistemas que acendem as luzes da 

casa, regulam a temperatura interna, ligam a TV no canal preferido, etc.  Aos poucos, as 

máquinas invadem nosso cotidiano alterando nossa relação com o mundo natural, a cultura e 

os outros seres humanos, inclusive nossa percepção do tempo, do espaço e de nós mesmos. 
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 Milhares de usuários da internet neste início do século XXI já vivem uma “vida 

dupla”: parte no mundo real, parte no mundo virtual, graças às inúmeras inovações 

tecnológicas que possibilitam se conectarem onde quer que estejam. Suas identidades passam 

por um intricado processo de conviver em dois mundos e lidarem com tecnologias cada vez 

mais automáticas: programas que “sugerem” livros, músicas e eventos de acordo com seus 

gostos; redes que “regem” uma vida social repleta de amigos virtuais e máquinas que 

requerem cada vez menos esforço cognitivo pra serem manuseadas. "A tecnologia do 

computador é tão flexível e adaptável ao nosso processo de pensamento que nós logo o 

consideramos menos uma ferramenta externa e mais uma segunda pele ou prótese mental"
111

. 

Assim, a fusão homem-máquina-mundo-virtual cobre de névoas as barreiras que envolvem o 

humano e suas atividades enquanto espécie animal. 

 Apesar de Floridi tomar o conceito de ciborgue pela concepção tradicional, "Os 

interruptores e mostradores [...] são interfaces que pretendem plugar o utensílio ao corpo do 

usuário ergonomicamente. Brocas e armas são exemplos perfeitos. Esta é a ideia do 

ciborgue"
112

, seu entendimento sobre o que é um humano atualmente é bastante semelhante às 

ideias de Clark. Assim Floridi rejeita o termo ciborgue para utilizar um termo mais apropriado 

para sua filosofia informacional. 

 Floridi faz uma distinção semelhante à de Clark sobre o modo como as tecnologias são 

utilizadas. Ele afirma que há dispositivos que aumentam e outros que acrescentam. A 

diferença principal é que nos dispositivos que acrescentam a interface do dispositivo precisa 

entrar no mundo do usuário, enquanto nos dispositivos que aumentam a interface faz com que 

o usuário entre no mundo do dispositivo, geralmente por uma interface digital. O princípio é o 

mesmo de Clark: há tecnologias para as quais o usuário precisa se adaptar para usá-las e 

tecnologias que se adaptam ao usuário. O adendo que Floridi faz é salientar que algumas 

tecnologias que aumentam o usuário também estão fazendo a ampliação da Infosfera.  

 No entanto, "[...] as TICs não estão acrescentando ou aumentando no sentido 

explanado. Elas são dispositivos re-ontologizantes porque elas engendram ambientes que o 

usuário está então apto para entrar através de (possivelmente amigáveis) portais"
113

. Elas 

cunham um novo mundo no que é novo para o usuário tanto quanto para a máquina. A re-

ontologização significa, neste contexto, a mudança do modo de ser do mundo puramente 
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natural para um mundo híbrido Virtual-Real em que os dispositivos que dão acesso ao 

ciberespaço estão à toda parte, conectando o usuário à máquina intermitentemente. 

 Por entender que as tecnologia da informação e comunicação "borram" a barreira entre 

o online e offline, promovendo uma re-ontologização do mundo, Floridi também afirma que 

os humanos que vivem nesta esfera informacional, a Infosfera, tem sua natureza também 

modificada. Eles se tornam organismos informacionais conectados, nos seus termos, inforgs. 

 Isto apenas revelaria a natureza intrinsecamente informacional dos seres humanos. 

Num mundo "inteligente" e interativo não há distinção entre processador e processado. Eles 

têm a mesma natureza, "todas as interações se tornam igualmente digitais"
114

. 

 Está claro que as ideias de ciborgue em Clark e de inforg em Floridi não são 

incompatíveis. Enquanto no primeiro os dispositivos se adaptam a nossa estrutura cognitiva, 

tornando-se parte ativa da mente, no segundo temos um ambiente que interage conosco 

através de interfaces computacionais. No entanto, a primazia ontológica é do ciborgue, pois a 

extensão da mente através de um dispositivo não-biológico não necessita estar interconectada 

com outros dispositivos ou seres. Alguém que utiliza uma calculadora para efetuar operações, 

mesmo simples, não está "conectado ao ambiente" ao modo como a Infosfera sugere. 

 

 

4.1 A mente estendida na Web 

  

 

 Se pudermos pensar que a mente se estende através de máquinas que se incorporam ao 

sistema cognitivo, e pudermos conceber o computador como uma tecnologia transparente 

ampliada pela internet, então podemos pensar que a mente pode se estender até a internet, e 

consequentemente, pelo ciberespaço.  

 Essa é a ideia da Mente Estendida na Web, caracterizada como "a ideia que os 

elementos informacionais e tecnológicos da Web podem, pelo menos ocasionalmente, 
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constituir parte da base material superveniente para (ao menos em alguns) estados e processos 

mentais de um agente humano"
115

. 

 Em SMART (2012) podemos encontrar uma boa análise do que seria o caso de termos 

a mente estendida para o mundo virtual. Segundo ele, o formato atual da Web não atende aos 

critérios elaborados por Clark para que um dispositivo passe a ser parte do aparato cognitivo 

do usuário. Os critérios são: 

a) Disponibilidade: o recurso que precisa ser utilizado tem que estar disponível de uma forma 

segura e ser comumente invocado para tal tarefa. 

b) Confiança: a informação do recurso precisa ser endossada automaticamente, como se ele 

fosse parte biológica do organismo. 

c) Acessibilidade: a informação precisa ser facilmente acessível quando for requerida
116

. 

 Smart afirma que a Web convencional não se dispõe de acordo com os critérios acima. 

Ela é uma Web centrada em documentos, na qual visitamos lugares (websites) para ler textos 

dispostos de modo semelhante ao que encontraríamos em livros ou bibliotecas. Isso faz com 

que o acesso à informação se torne algo conturbado, pois muitas vezes a informação requerida 

está sobreposta por milhares de outras informações irrelevantes, o que impede que o fluxo da 

informação seja semelhante ao da memória biológica. 

 É preciso salientar que o que Smart chama de Web se confunde com o conceito de 

Ciberespaço. Apesar de ele tratar a Web como um modo de organização de conteúdos, ele a 

toma numa forma total, fundindo com o que entendemos sobre internet. 

 De qualquer modo, Smart afirma que devemos encarar a Web pelo seu potencial. Se 

olharmos de perto, todas as tecnologias que incorporamos ao nosso aparato cognitivo levaram 

anos de treinamento para que sejam bem executadas. Mesmo o simples ato de utilizar uma 

caneta para escrever (hábito cada vez mais raro!) precisou de uma grande adaptação da 

humanidade para que essa tecnologia estivesse sempre à mão. No início da escrita, por 

exemplo, as palavras eram grafadas imitando a oralidade, sem pontuações ou pausas entre as 

palavras. Pausas e pontuações foram aprimoramentos que demarcaram a diferenciação entre a 

oralidade e a escrita. Assim, afirma Smart, a Web tem sua forma baseada na escrita. 

Visitamos locais que se assemelham a páginas de livros e seus conteúdos são dispostos para 
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aqueles que são primariamente leitores. Isto ocorre porque a leitura e a escrita são modos de 

organizar nossas funções cognitivas. 

 Mas a Web não tem necessidade de ter esse caráter bibliográfico. Ela pode ser 

modificada para atender a outros tipos de demanda por usuários que buscam por informações, 

em vez de leitores que procuram textos. 

 Um modo como a Web poderia atender aos critérios de Clark para se tornar uma 

extensão da mente seria a partir de duas mudanças: 

a) de uma Web de Documentos para uma Web de Dados: este novo modo de organizar a 

internet tornaria mais fácil buscar, agregar, integrar, filtrar e apresentar informação. 

Esta Web de dados teria três principais vantagens: 

1) Ampla independência do formato que seria usado; 

2) Centralização sobre um conjunto de dados limitados; 

3) Enriquecimento semântico, que fortalece a recuperação da informação relevante
117

. 

b) a segunda mudança importante é o que Smart chama de Web no Mundo Real
118

: esta é a 

mesma ideia do que vem sendo chamado de Ambiente Inteligente ou Computador Ubíquo: "A 

ideia básica é que a Web baseada em informação deveria, onde quer que fosse possível, estar 

embutida no mundo real e ser facilmente acessível enquanto parte da nossa interação diária 

com o mundo"
119

. 

 O princípio desta ideia é associar informação relevante a objetos, lugares, e mesmo à 

pessoas, sem que seja necessária a busca ativa do usuário, pois tais informações são acessíveis 

de forma imediata através de uma interface onipresente. Assim, o usuário não necessitaria 

parar uma atividade está exercendo para buscar informações, tal como fazemos quando 

caminhamos e queremos uma localização qualquer através do sistema de GPS num 

Smartphone, pois geralmente temos que parar de caminhar para olhar as informações 

disponíveis na tela. O movimento de olhar para a tela seria desnecessário, pois a informação 

já está automaticamente no campo visual do usuário.  
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 Os dispositivos que possibilitariam a Web no Mundo Real acrescentariam informação 

à percepção do usuário, aumentando sua realidade. Segundo Smart, a Web tradicional nos 

força a ver a Web como: 

1. Passiva: a informação precisa ser descoberta pelo usuário, para então ser utilizada; 

2. Distinta das interações com a vida diária: os usuários precisam parar suas atividades 

comuns para buscar informações na Web; 

3. Impessoal: os usuários precisam adaptar as informações requeridas para seus próprios 

fins
120

. 

 Assim, "... A Web no Mundo Real nos dá a visão da Web como algo que é proativo, 

pessoal e imediato perceptualmente"
121

.  No entanto, é preciso deixar claro que esta versão da 

Web proposta por Smart não é ainda factível e muito menos disponível ao grande público. 

 Na linguagem de Floridi, o que Smart sugere é a ampliação da Infosfera através da 

utilização de dispositivos de realidade aumentada e ambientes inteligentes. Quando o 

ambiente começa a funcionar como parte da nossa atividade cognitiva, automaticamente 

temos a mente estendida, e quando esta extensão é feita em rede, temos a mente estendida na 

Web. 

 Essa extensão é bastante singular. Diferente do uso de uma máquina de calcular, por 

exemplo, que estende a mente num sentido local, a extensão promovida pela interação com 

uma Web de Dados estende a mente num sentido em adquirir as características da Infosfera, 

tornando-a sincronizada, deslocada e correlacionada. 

 [...] nosso romance com máquinas de informação anuncia um relacionamento  simbiótico e 

 ultimamente um casamento mental com a tecnologia. Percebida corretamente, a atmosfera do 

 ciberespaço carrega o aroma que certa vez envolveu sabedoria. O mundo exprimido como pura 

 informação não somente fascina nossos olhos e mentes, como também captura nossos corações. Nós 

 nos sentimos aumentados e poderosos. Nossos corações batem nas máquinas […]
122

 

 Por consequência, nossa identidade pessoal também é alterada nessa relação com os 

computadores. Para Clark, isso é possível porque o Eu não é uma estrutura enclausurada em si 

mesma tal como pensam grande parte dos defensores do internalismo. O eu afeta e é afetado 

pelos constantes contatos com o mundo externo, se mesclando ao ambiente em que se 

encontra. Esta plasticidade do eu é fruto e causa de grande parte da evolução humana. 
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  Não há ‘Eu’, se por ‘Eu’ nós entendemos algum essência cognitiva central que faz quem e o 

 que eu sou. No seu lugar há apenas o “eu plástico”: um esboçado-e-confuso processo de coalizão de 

 compartilhamento de controle – parte neural, parte corporal, parte tecnológico – e um contínuo guia 

 contando uma história, pintando um quadro em que “Eu” sou o jogador central.
123

 

 

 Essa nossa mistura às máquinas é um evento recente dentro da história humana. A 

tecnologia se torna tão interconectada, cumprindo uma gama de tarefas, que é possível obter 

informações através dela e dos processos de seus programas. As máquinas se comunicam 

entre si e coordenam vários aspectos da nossa vida cotidiana, desde o clima até transações 

bancárias. "Nós alimentamos o sistema, que então alimenta constantemente informação de 

volta para nós. Nossos eus mais as máquinas constituem um ciclo de retroalimentação"
124

 

 Apesar de as condições atuais da Web não favorecerem uma mente estendida de 

acordo com a tese de Clark, é possível pensar que o contato com o mundo virtual gera uma 

Identidade Virtual. A expressão "identidade pessoal online" pode gerar equívocos pelo fato de 

o termo "online" sugerir que o usuário precisa estar ativamente utilizando a máquina para que 

a identidade pessoal se mantenha. Como veremos, um espectro surge quando entramos em 

contato com o mundo virtual. A identidade virtual não é apenas uma metáfora. Ela é a nova 

entidade, parte integrante do que chamamos Eu. 
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5. A METAFÍSICA DA IDENTIDADE VIRTUAL 

 

 

 Há sempre um momento na pesquisa filosófica em que se está à beira do abismo e é 

preciso saltar para não cair, como diria Nietzsche. Estamos exatamente neste momento. 

 Esta pesquisa está intitulada "O Problema da Identidade Virtual na Perspectiva da 

Filosofia da Informação", pois sua pretensão é elencar quais problemas filosóficos surgiram 

com o manuseamento de tecnologias da informação. 

 Rapidamente foi possível perceber que a grande maioria dos problemas elencados pela 

literatura sobre Identidade Virtual versava sobre temas que abrangem a Psicologia, a 

Sociologia e o Direito: os textos explicavam como alguém pode se tornar mais desinibido 

num ambiente virtual como salas de bate-papo, como atuar nos círculos sociais através das 

redes sociais, como sua identidade poderia ser roubada por falta de prudência do usuário 

através de uma superexposição de dados, que tipo de informação os usuários preferiam 

ocultar, etc. Este não era nosso foco. Nossa pretensão é mostrar os fundamentos da Identidade 

Virtual e como o uso dos ambientes virtuais está potencializando o modo de ser humano. 

 Então o título mais apropriado seria "A Metafísica da Identidade Virtual na 

Perspectiva da Filosofia da Informação", porque esta é uma pesquisa sobre a estrutura 

fundamental que rege a Identidade Virtual. O acréscimo no título "... na Perspectiva da 

Filosofia da Informação" é relevante quando queremos abordar o tema da Identidade Virtual 

tomando o conceito de informação como articulador principal. 

 Nossa pesquisa defende a seguinte tese: a Identidade Virtual altera a natureza do ser 

humano através das tecnologias de informação e comunicação, potencializando-o. Nos termos 

de Luciano Floridi diríamos que o uso destas tecnologias re-ontologiza a identidade de cada 

usuário. 

 Ressaltamos papel destas tecnologias na nossa sociedade atual: tais tecnologias estão 

criando um ambiente híbrido, um misto de Real e Virtual, no qual ficar "desconectado" é 

perder grande parte do fluxo de informação circundante. 

 Este ambiente híbrido tem características próprias devido, principalmente, a sua 

porção virtual. Ele está conectado em rede através de diversos tipos de dispositivos, assim as 

informações e dados que circulam por ele se tornam sincronizados devido à velocidade que 
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tais conteúdos alcançam, ligando "em tempo real" lugares tão distantes como o Alasca e a 

Índia, por exemplo. Devido a isto, podemos dizer que os conteúdos veiculados também estão 

deslocados espacialmente, pois uma revolta na Índia pode ser vista por brasileiros numa 

transmissão ao vivo como se fosse ali no vizinho. E devido ao modo como estes conteúdos 

são disponibilizados no mundo virtual eles se tornam correlacionados, pois não há nada no 

mundo virtual que se mantenha isolado de outros conteúdos. No virtual, existir é interagir. 

 Queremos defender que estas características do virtual, que foram elencadas por 

Luciano Floridi, também estão presentes na Identidade Virtual, por consequência. 

 O mundo que foi criado na nossa Era da Informação, a Infosfera, não somente alterou 

nossas possibilidades de comunicação, como também alterou o modo de conceber algumas 

entidades, como já indicamos anteriormente. Por exemplo, os sistemas de mapeamento de 

cidades feito pelo Google não apenas digitalizou um serviço que prefeituras e estados já 

possuíam, mas deu ao usuário uma oportunidade de ter a sensação de telepresença em lugares 

em que não havia estado antes, no caso do uso do Google Street View. Os usuários tornaram-

se autodidatas em matéria de localização espacial. Isto alterou o modo como concebemos ruas 

e avenidas: elas já são pensadas a partir da sua contraparte virtual. 

 Nossa crítica é que estas características próprias do mundo virtual são ignoradas, ou 

subestimadas, pela maioria dos autores que estudam a Identidade Virtual. Isto acarreta numa 

série de problemas que começam pela confusão sobre como devem chamar este fenômeno de 

fusão entre homens e máquinas. 

 

 

5.1. O Problema da Nomenclatura. 

  

 

 A utilização do computador como máquina cognitiva deixa um resíduo. Ele modifica 

nosso pensamento ao mesmo tempo em que deixamos nossos rastros pela utilização do 

ciberespaço enquanto dimensão simbólica. 

 Antes de examinarmos em detalhes o que viremos a chamar de Identidade Virtual é 

preciso distinguir esta expressão de outras que estão sendo utilizadas de forma obscura pela 

literatura filosófica sobre o assunto. 
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 O problema da Identidade Virtual começa pela sua nomenclatura. Não há consenso 

sobre qual expressão deve ser utilizada, muito menos sobre sua definição. Há três expressões 

mais recorrentes que tratam do problema de forma similar, apesar de diferir nos detalhes. São 

elas: Identidade Pessoal Online, a Identidade Digital e a Identidade Virtual. 

 

 

5.2. A Identidade Pessoal Online 

  

 

 A Identidade Pessoal Online, ou simplesmente Identidade Online, é a concepção que 

nós ampliamos nossa identidade pessoal quando estamos utilizando ambientes artificiais 

como a internet, ou seja, quando estamos online. Esta identidade é tomada como uma 

extensão da identidade pessoal, enquanto construção da personalidade. Assim, para uma 

análise da identidade pessoal de alguém num sentido global seria preciso levar em 

consideração esta extensão online, pois ela contaria como parte da história pessoal do seu 

usuário. 

 A maior parte dos filósofos que lida com esta concepção de identidade online se 

contrapõem às teoria das identidade pessoal derivadas de John Locke. Fruto da influência de 

Descartes sobre a Filosofia Moderna, a teoria de Locke afirma que a identidade pessoal não é 

ditada pela identidade da substância, mas sim pela identidade da consciência. Por exemplo, 

poderíamos fazer um experimento mental simples no qual pensaríamos que uma pessoa 

"trocou" de corpo com outro alguém. Um lockeano poderia afirmar que mesmo com outro 

corpo, os estados mentais daquela pessoa continuariam os mesmos, pois a pessoa continuria 

íntegra: suas memórias, comportamento, pensamentos, seriam todos relativos à pessoa do 

antigo corpo. 

 Quando se tenta transplantar esta teoria para o mundo virtual se encontra a dificuldade 

de levar em consideração os estados mentais de um usuário, pois sua identidade online não 

possui consciência e nem fluxo de estados mentais. 

 Levando em consideração a análise da teoria de Locke afirma-se que não é possível 

falar de estados de consciência online, e que, portanto, a teoria lockeana não serve para 
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explicar a Identidade Pessoal Online. Deste modo, parte-se para a Teoria Narrativa da 

Identidade Pessoal. 

 A teoria narrativa da identidade afirma que nós somos nossa história. Essa perspectiva 

possibilita explicar a identidade de alguém além do ponto de vista subjetivo, de primeira 

pessoa, mas também num ponto de vista social, de terceira pessoa. Por exemplo, o perfil do 

Facebook contaria como uma extensão das ações de alguém para sua história como um todo, 

através dos seus comentários, fotos, vídeos, contatos, gostos e preferências. 

 Nesta linha de pensamento, Massimo Durante (2011) alega que o debate entre a 

convergência do offline e do online é mal interpretado pela maioria dos filósofos. Ele afirma 

que este debate falha em reconhecer que "... a diferença entre a dimensão real e a virtual 

precede  - e não depende inteiramente de - a distinção entre a realidade offline e a online"
125

. 

 Para Durante, podemos dizer que nossa identidade pessoal é construída pelo que nós 

somos (o "eu atual") e o que nós gostaríamos de ser ou deveríamos ser (o "eu ideal"). Assim, 

"a identidade pessoal é sempre constituída de realidade e imaginação (virtualidade)"
126

 

 Durante alega que o "eu ideal" não é uma ideia regulativa, mas uma parte constitutiva 

do eu. Ele afirma que o eu é um "texto aberto" no qual as linhas são uma mistura entre 

realidade e idealidade. 

  Aqueles que afirmam e aqueles que se recusam em reconhecer que as redes sociais (ou  a 

 Internet) são espaços online onde pessoas são dadas a possibilidade de endossar uma segunda  vida 

 ou uma nova personalidade estão ambas erradas, porque eles não percebem que as redes sociais (ou 

 a Internet) constituem somente um modo diferente de entrelaçar realidade e imaginação na construção 

 da identidade pessoal
127

.  

 Com acuidade é possível perceber que Durante pretende utilizar o termo virtual nas 

seguintes conotações: 

 Virtual enquanto ideal: neste sentido a idealidade surge como uma característica desejada 

ou almejada pelo Eu. 

 Virtual enquanto imaginativo: neste sentido o virtual é uma construção figurativa da 

realidade. 

 Como já havíamos alertado no capítulo "A Metafísica da Realidade Virtual", estas 

concepções de virtual nas quais Durante se agarra não levam a sério a natureza própria do 

virtual. 
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 Para Durante, é preciso salientar que a construção da identidade pessoal online é 

bastante diferente da sua construção no mundo físico. No físico, a identidade se desenvolve 

através de diferentes ambientes e constrangimentos sociais que são "principalmente já 

estruturados e dados e não podem ser modelados pelas nossas narrativas
128

". 

 Temos que ter em mente que a abordagem de Durante é hermenêutica. O conceito de 

texto está em bastante evidência. Assim, contextos são exigidos para a explicação das relações 

que alguma entidade tem com seu ambiente. Nesse caso, podemos entender que a 

hermenêutica é uma abordagem feita para leitores. A realidade é um texto, na qual linhas são 

escritas para ser interpretadas. Este tipo de abordagem perde sua âncora quando vemos que as 

tecnologias de informação e comunicação alteram o modo de compreender a realidade 

voltando o foco sobre o conceito de informação. E informação não é fundamentalmente 

textual, como querem os hermeneutas, apesar de significativa. 

 Deste modo, para Durante, a identidade sempre tem que levar em conta um contexto. 

Na realidade digital, o contexto é uma "soma da informação que caracteriza uma situação 

específica
129

". Durante afirma que a sua principal tese é que tanto a identidade pessoal quanto 

o contexto de comunicação podem ser concebidos e entendidos sob diferentes níveis de 

abstração, segundo uma abordagem informacional
130

. 

 No nosso entendimento, esta concepção chamada de Identidade Pessoal Online não 

está completamente equivocada, porém não explica de forma satisfatória porque mais e mais 

pessoas de diversas etnias, religiões, faixas etárias e classes sociais aderem ao mundo virtual 

por tanto tempo e nem explica seu potencial de atração. 
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5.3. A Identidade Digital. 

  

 

 O termo Identidade Digital é utilizado para designar um universo muito vasto de 

interações online, que vão desde acessar um email, passando pelos dados pessoais 

armazenados em bancos de dados, até a utilização de perfis em redes socais. 

 O site Wikipédia define este termo como: 

  A identidade digital é a representação digital dos dados relacionados com uma pessoa, 

 empresa,sistema, máquina, acessível através de meios técnicos. A identidade  digital pode incluir 

 dados como nome, morada, número da segurança social, números de  conta, palavras-chave, etc. Ou 

 seja, abrange um conjunto de informações atualizadas, organizadas e codificadas em meios 

 informáticos, relativamente a pessoas físicas e jurídicas
131

. 

 Restringindo o termo para o uso de pessoas, os dados que compõem nossa identidade 

digital são, de início, extraídos, ou melhor dizendo, copiados dos dados brutos reais, os dados 

de re. Esses dados, implementados no sistema, tornam-se primários para o manuseamento do 

próprio usuário e de outros, formando parte de algum banco de dados. É a partir desses dados 

que é possível formar um perfil digital no sentido amplo, ou seja, composto por dados 

implementados no virtual e dados derivados destes. 

 Uma vez digitalizados, o usuário precisa frequentemente utilizar meios para se 

identificar como sendo a entidade relacionada àqueles dados. É o problema que podemos 

chamar de autorização/acessibilidade. Um exemplo bastante utilizado no meio da informática 

é o de um jovem cliente que quer comprar uma bebida. O cliente entra numa loja e faz o seu 

pedido: uma cerveja. O vendedor pede a identidade do cliente para checar sua idade. O 

vendedor verifica se a identidade é verdadeira. Depois verifica se o cliente é a mesma pessoa 

que consta na identidade. Somente depois o vendedor checa a idade do cliente para se 

certificar se tal cliente tem idade suficiente para comprar bebidas alcoólicas. Finalmente, 

depois de o vendedor ter todas estas informações validadas é que o cliente receberá a bebida. 

 Esta é uma metáfora para explicar como um usuário precisa constantemente provar sua 

identidade quando requisita acessar alguma fonte de dados. E é neste tipo de transação que a 

Identidade Digital de alguém pode ser roubada, alterada, copiada ou destruída. 

 Mesmo com mecanismos de identificação sempre em processo de sofisticação, ainda é 

necessária a presença de um usuário para a validação de um acesso a uma fonte de dados. Este 

                                                             
131

 Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_digital >, acessado em 04 fev. 2014. 



77 

 

é o elo mais íntimo entre a presença real e a digital. Podemos dizer que este processo de 

identificação é nossa porta de entrada para o mundo virtual, porta esta que está se alargando 

cada vez mais. Estar presente num ambiente inteligente, numa casa que acenda as luzes, ligue 

a TV no canal predileto, regule a temperatura do local e informe o que tem na geladeira, por 

exemplo, já é fazer um login com o próprio corpo. 

 Assim, pelo que podemos entender, a Identidade Digital faz parte de um processo 

primário de utilização de dados e sua veiculação com o usuário. Arriscamos dizer que ela é a 

base para o estamos chamando de Identidade Virtual, numa analogia semelhante aos dados 

serem a base para a formação de informações. 

 

 

5.4. A Identidade Virtual. 

  

 

 A expressão "Identidade Virtual" encontra na literatura corrente sobre o assunto tem 

uma abrangência tão ampla quanto a expressão "Identidade Digital". A diferença é que a 

maioria dos autores prefere focar seus estudos no uso de perfis em redes sociais e no uso de 

avatares em plataformas como o Second Life. 

 Nós utilizaremos a expressão "Identidade Virtual" para expressar ao mesmo tempo 

nossa adesão a intuição de Michael Heim, de que o mundo virtual tem de ser vista como uma 

tecnologia; e também porque esta identidade é virtual porque carrega as características da 

virtualidade, ou seja, é formada por dados implementados em sistemas artificiais que 

possibilitam que estes dados estejam sincronizados e correlacionados uns com os outros e 

deslocados em relação a sua geografia. Assim, a Identidade Virtual possui as características 

elencadas por Luciano Floridi para a Infosfera. 

 Como já dissemos anteriormente, acreditamos que a Identidade Virtual não é apenas 

uma extensão da identidade pessoal, mas uma outra entidade e sobretudo uma tecnologia que 

amplia o ser humano aos moldes da natureza do mundo virtual. 

 Essa caracterização da Identidade Virtual está fortemente expressa no trecho a seguir: 

  Nosso ser pode ser apresentado e representado por um eu virtual, um segundo eu que 

 interage com outros eus virtuais, individualmente ou agregado em comunidades de  interesse. 
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 Nosso agente virtual acessa quantidades enormes de conhecimento estocado  em qualquer lugar do 

 mundo, comunica-se com qualquer um onde quer que seja sua localização em tempo real e troca fotos, 

 vídeos, ideias e testemunhos
132

.  

 Como já havíamos dito, na literatura corrente sobre o assunto, há dois modos comuns 

de relatar a construção de uma identidade virtual: o Perfil e o Avatar. 

 

 

5.4.1. Perfil 

  

 

 O modo mais comum de obter uma Identidade Virtual é através da criação de um 

perfil. Há dois sentidos que podemos pensar um perfil: num sentido restrito e num sentido 

amplo. O sentido restrito de um perfil é formado, basicamente, por uma conta que o usuário 

precisa fazer para ingressar numa rede social. Para isso o usuário necessita fazer um cadastro 

que irá conter dados pessoais, contatos e suas preferências. Assim, um perfil pode conter 

nome, sobrenome, endereços (pessoal e profissional), idade, tipos de filme, música e eventos 

que o usuário prefere, relação de amigos, fotos, vídeos, etc. Alguns desses dados podem estar 

públicos ou privados. 

 Uma das formas mais antigas de um perfil virtual, e ainda uma das mais utilizadas, é a 

utilização de um email. O email começou como uma caixa de correio virtual, porém, com a 

agregação de vários tipos de serviços ao email, como o anexo a redes sociais, ele se tornou 

uma âncora para formação de modos mais avançados de perfis. Em pouco tempo, a posse de 

um email tornou-se tão importante quanto possuir um telefone. O motivo principal é bem 

simples: enquanto para realizar um telefonema é preciso a comunicação simétrica com outro 

usuário, o email cria uma assimetria entre receptor e fornecedor de mensagens. Não é preciso 

que o usuário do email esteja conectado em tempo integral para que as mensagens continuem 

chegando a ele. No entanto, devido à velocidade da transmissão das mensagens, elas podem 

ser checadas imediatamente após o envio. Isto cria uma distorção do nosso conceito de 

Tempo, pois o presente dependerá do acesso à informação veiculada. 

 Um perfil no sentido amplo é formado pelo comportamento do usuário e os dados 

relacionados a ele. Assim, o modo como o usuário navega pela internet irá dizer quem o 
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usuário é através das informações que ele acessa. Esse sentido de perfil é fácil de ser 

compreendido quando o associamos ao perfil de um serial killer que um investigador quer 

traçar. O investigador precisará pensar em que tipos de vítimas o assassino prefere, quais 

locais ele frequenta, quais horários ele é mais ativo, quais são suas motivações, etc. Com esse 

conjunto de dados, ele agora pode montar um perfil que irá ajudá-lo a pensar quando será o 

próximo ataque e tentar abortá-lo, sempre apostando na previsibilidade das ações do 

assassino. 

 No caso das empresas de informática, os sites que o usuário acessa, que tipo de 

produtos ele procura, com quais usuários ele mais conversa, quais são seus assuntos de 

interesse, etc., ajudam a criar um perfil do usuário, facilitando a previsão sobre que tipo de 

informação ele virá a acessar no futuro. Isto cria o problema do "filtro bolha", que já foi 

tratado no tópico "Web". Ou seja, quanto mais informação do mesmo tipo um usuário acessa, 

mais informação do mesmo tipo lhe será fornecida. Assim, o usuário fica privado das 

informações que ele ainda não sabe, confinado aos seus próprios gostos. 

 

 

5.4.2. Avatar 

  

 

 O segundo modo comum de tratar da Identidade Virtual é o Avatar. Este termo é vem 

do sânscrito e significa "encarnação de uma divindade". Em termos informacionais, um 

Avatar é a representação gráfica do usuário em um ambiente de realidade virtual. Esse tipo de 

representação é bastante utilizada em jogos para múltiplos usuários online e em plataformas 

que visam à interação social, como o Second Life. O usuário tem a liberdade de moldar o 

avatar do seu jeito, na maioria das plataformas. 

 [...] A vida eletrônica converte a presença primária corpórea em telepresença,  introduzindo uma 

 transferência entre presenças representadas. De fato, na vida corpórea nós frequentemente brincamos de 

 alterar nossa identidade com diferentes roupas, máscaras e apelidos, mas o eletrônico instala a  ilusão 

 que nós somos 'as duas coisas ao mesmo tempo', mantendo nossa distância enquanto 'nos coloca  na 

 linha'. A existência online é ambígua intrinsecamente
133

. 
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 Assim, o usuário pode escolher um avatar diferente de si em gênero, altura, etnia, tipos 

de roupa, etc. Isto implica que o usuário pode ser outra pessoa completamente diferente 

online. Os efeitos psicológicos e sociais que isto causa não são foco da nossa pesquisa, pois 

queremos compreender a identidade virtual enquanto uma tecnologia criatura e criadora de 

uma nova modalidade de ser humano. "O que é este eu virtual? Um avatar! De um endereço 

de email, a uma figura ou um personagem de ficção num jogo online, nós atentamos a nós 

mesmos a representar o Divino. Nós criamos um avatar, meio Deus, meio humano
134

." 

 Geralmente, nos estudos que tratam de perfis e avatares uma coisa fica clara: o perfil 

tende a prezar pela semelhança e o avatar tende a prezar pela diferença com o usuário, ambos 

almejando um eu ideal. Nosso foco é pensar como essas duas modalidades de identidades 

virtuais prometem "superpoderes" aos seus usuários. 

 Dos supostos superpoderes que a identidade virtual poderia nos proporcionar 

destacamos a "onisciência" e a "onipresença". Ambas são derivadas da natureza mesma dos 

dados que compõem a virtualidade e da natureza intrínseca do que é um dado em si mesmo, 

ou seja, ser um dado é ser um relata, podendo ser instanciado em diversas bases físicas. 

 

 

5.5. A Onipresença da Identidade Virtual 

  

 

 Estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, ou saltar de lugar em lugar em 

fração de segundos é um sonho antigo da Humanidade. Várias religiões atribuíram este tipo 

de poder a alguma divindade, entidade ou espírito. As tecnologias da informação e 

comunicação trouxeram um pouco desta sensação para nós, reles mortais. Ao mesmo tempo 

em que você está trabalhando no seu escritório, seu perfil virtual pode estar recebendo 

mensagens, vídeos e fotos por você. Seu celular pode receber uma ligação enquanto você está 

e enviar uma mensagem dizendo que retornará mais tarde. Isto significa que você está em 

todo lugar. 

  Nós podemos viajar infinitamente no ciberespaço, sem limites, pois o ciberespaço é 

 eletrônico, e eletronicamente nós podemos representar não somente o universo físico  atual, mas 
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 também mundos possíveis e imaginados. Mas para um ser encarnado finito,  tal infinidade constitui 

 uma gaiola, um confinamento a um território secundário não- físico
135

. 

 Parte da nossa tese é defender que este "superpoder" que a Identidade Virtual nos 

confere explica parcialmente nosso fascínio e adesão ao fluxo de informações que ocorrem no 

mundo virtual, nossas horas desperdiçadas em chats, sites, jogos ou simplesmente numa 

navegação aleatória online. O virtual nos fascina pelos superpoderes que nos dá. 

 Como vimos, Floridi defende a presença/ausência... 

1) como fonte de ação/interação, 

2) como um portador de propriedades, ou 

3) como ambos. 

 O modo como a internet é organizada deveria sugerir um acesso total aos lugares mais 

remotos que a compõem. Algumas ferramentas da internet permite que o usuário troque 

informações com qualquer outro usuário do globo, ou mesmo com vários usuários ao mesmo 

tempo, numa espécie de "onipresença" digital. Por exemplo, um indivíduo muito famoso, 

digamos um rock star, decide fazer um chat com fãs escolhidos aleatoriamente em cada 

cidade do mundo. Podemos dizer que ele está telepresente em todas as partes do mundo 

graças a tecnologia da internet. Porém, essa telepresença, como lembra Heim, é sempre num 

ambiente artificial. Esse é o caso que poderíamos dizer que o usuário tem uma telepresença 

ativa. 

 Num sentido oposto, os dados que compõem um perfil de usuário, tanto num sentido 

amplo quanto num sentido restrito, podem ficar disponíveis indefinidamente no ciberespaço. 

Todas as frases que o usuário escreveu, todas as fotos que colocou, todos os sites que sugeriu, 

todos os seus contatos: tudo está registrado, como num presente eterno, numa espécie de 

"onipresença" retroativa.  

 Um perfil numa rede social, por exemplo, pode servir como portador de propriedades, 

mesmo que o usuário não responda a presença de outros usuários. Isso é um fenômeno 

comum no caso do falecimento de um usuário, quando seu perfil serve de memorial da pessoa 

que ele era. O usuário que visita o perfil de alguém falecido irá interagir com dados e 

informações pessoais de um modo bastante diferente de alguém que visita um cemitério, por 

exemplo. No caso virtual, a interação entre perfis tem a mesma natureza digital. 
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 Essa espécie de assimetria que existe entre a identidade real e a identidade virtual, no 

qual uma vive seu presente enquanto experiência e a outra está num eterno presente 

retroativo, congelado em momentos passados, reforça a petrificação de um eu que já se 

modificou. Isto altera o modo como podemos encarar nossa própria natureza humana. Como 

alerta Floridi, a identidade virtual pode se tornar obsoleta, mas não envelhece, criando uma 

assimetria entre o eu virtual e o eu real. 

 [...] Ser um corpo constitui o princípio por trás da nossa desconexão uns dos outros e  por trás de 

 nossa presença pessoal. Nossa existência corpórea permanece adiante da  nossa identidade pessoal 

 e individualidade [...] Agora as redes de computador simplesmente colocam entre parênteses a 

 presença física dos participantes, por omitir ou simular a imediaticidade corporal. Num sentido, isto nos 

 livra das restrições impostas pela nossa identidade física
136

. 

 Assim, em matéria de Identidade Virtual, o ciberespaço corrói as barreiras geográficas 

impostas pelos nossos corpos. Um perfil virtual pode ser acessado de qualquer lugar do globo, 

e suas informações permanecem na rede indefinidamente. O eu está retroativamente 

onipresente. 

 Nossos corpos tornam-se apenas a base para a conexão com dispositivos para a 

entrada no mundo virtual. "Na interface do computador, o espírito migra do corpo para um 

mundo de representação total. Informação e imagens flutuam através da mente platônica sem 

um estabelecimento na experiência corporal [...]
137

" 

 A desincorporação no mundo virtual pode fazer como que pensemos que a carne é 

uma prisão, por causa dos seus limites geográficos e temporais. "A vida substituta no 

ciberespaço faz a carne sentir-se como uma prisão, o cair em pecado, uma descida numa 

obscura realidade confusa. Do inferno da vida do corpo, a vida virtual parece a vida 

virtuosa
138

". 

 Isto pode ser pensado como parte da explicação para o fato de que muitas pessoas 

usuárias da internet não conseguem passar muito tempo desconectadas. Qualquer que seja o 

aparelho que as conectem como o virtual, seja um smartphone ou um computador de mesa, 

precisa estar à mão, pronto ou já conectado. 

  Talvez porque o sistema do ciberespaço, que depende do espaço físico dos corpos para  seu 

 ímpeto inicial, agora busca enfraquecer a existência separada dos corpos humanos  que o fazem 

 dependente e secundário. A vingança última do sistema de informação vem  quando o sistema 
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 absorve a identidade mesma da personalidade humana, absorvendo a  opacidade do corpo, triturando a 

 carne em informação...
139

 

 A onipresença virtual gera um grave problema de superacessibilidade. Este problema 

vem de dois modos. O primeiro modo é relativo à telepresença ativa do usuário: o fato de 

estarmos tão acostumados a acessar qualquer fonte de informação no momento em que 

desejamos, que cremos que possuímos aquelas informações como parte integrante de nós 

mesmos. Estamos em todos os lugares, e por isso mesmo, eles se tornam menos importantes, 

como a lembrança do que comemos no café da manhã de ontem. A onipresença gera a 

paralisia. Temos acesso a um mundo inteiro e acabemos indo sempre aos mesmos lugares.  

  Nós esperamos acessar tudo AGORA, instantaneamente e simultaneamente. Nós sofremos de 

 uma lógica da manipulação total em que tudo precisa estar a nossa  disposição. Eventualmente nossa 

 loucura nos custará. Há uma lei do returno redutivo: quanto mais informação acessada, menos 

 significância é possível
140

. 

 O segundo modo do problema da superacessibilidade é advindo de uma telepresença 

passiva. Nossas informações são extremamente fáceis de serem encontradas na internet. 

Estamos vulneráveis aos paparazzi virtuais a todo o momento. Desconhecidos podem saber 

da nossa vida tanto quanto alguns dos nossos amigos mais íntimos. Estamos superexpostos e 

nem ao menos sabemos quanta informação nossa foi disponibilizada. Este problema também é 

relativo à Identidade Digital, pois muitos de nossos dados pessoais estão confiados às 

empresas e instituições públicas e privadas, e o que estas empresas fazem com nossos dados 

não é do nosso conhecimento. 

 

 

5.6. A Onisciência da Identidade Virtual 

  

 

 Todos os dados que estão no mundo virtual são, em certo nível, conhecidos. Os dados 

foram implementados na internet e são passíveis de análise pelos seus organizadores, 

diferente do conhecimento sobre o mundo natural, que aumenta aos poucos, sempre deixando 

margem para o que ainda não se sabe sobre ele. 
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 O modo como a internet é organizada sugere um acesso total aos dados que a 

compõem. Uma quantidade gigantesca de informação está a um clique, toque, comando de 

voz ou mesmo um gesto. O mundo em acesso imediato. 

 No entanto, tudo que está disponível todo o tempo acaba se tornando invisível. Heim 

alerta para o fato de termos uma gama de conhecimento tão presente que corrói nossa vontade 

de buscar mais conhecimento. Tomamos o fluxo de dados da rede como parte integrante do 

nosso novo modo de pensar. 

  Estabeleça uma realidade sintética, coloque-se num ambiente simulado por computador, e você 

 mina a ânsia humana de penetrar o que escapa a você, o que é novo e imprevisível. A visão do olho-de-

 Deus do computador rouba de você a sua liberdade de ser humano completamente. Saber que o Deus do 

 computador já sabe cada recanto e fenda priva você de sua liberdade de buscar e descobrir
141

. 

 O aspecto interessante da crítica de Heim é que ele enfatiza que, apesar da Onisciência 

do Computador não ser acessível ao usuário, nada que há no mundo virtual é desconhecido. 

"A realidade computadorizada sintetiza tudo através do cálculo, e nada existe no mundo 

sintético que não seja literalmente numerado e contado
142

". 

 A promessa do conhecimento total seduz o imaginário humano desde os tempos mais 

remotos, por diversas culturas e épocas. Na cultura grega, Apolo era a divindade que retratava 

a onisciência divina e o acesso total ao conhecimento, inclusive de eventos futuros. Saber de 

tudo implica em saber onde cada evento se encaixa no Tempo. 

 No caso do mundo virtual, a promessa da onisciência se dá de forma retroativa: tudo 

que foi digitalizado é passível de permanecer acessível indefinidamente. Assim, um usuário 

do ano de 2030 poderia ter acesso aos conteúdos contidos atualmente na internet, por 

exemplo, saber como era a vida dos seus pais através das redes sociais. 

 A própria análise de como funciona um hipertexto pode levar a conclusão de que a 

acessibilidade imediata dos conteúdos fornece ao usuário esta espécie de onisciência.  

  O hipertexto emula o acesso divino as coisas [...] O usuário do hipertexto salta através  da 

 rede de conhecimento para algo como um presente eterno. O usuário sente a  distância intelectual 

 dissolver-se. Potencializada pelo hipertexto, todavia, a vitória humana sobre o tempo e o espaço é uma 

 vitória meramente simbólica. Usuários humanos permanecem no nível dos símbolos, enquanto eles não 

 são realmente deuses e não veem as coisas todas de uma vez num presente simultâneo. Informação total 

 é a ilusão do conhecimento, e o hipertexto favorece esta ilusão por deixar o usuário saltando por aí na 

 velocidade do pensamento
143

. 
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 No mundo virtual, a onisciência não precisa ser pensada como um saber de tudo ao 

mesmo tempo, ter consciência de tudo de uma vez, tal como afirma Heim, mas sim como ter 

acesso a todo tipo de conhecimento desejado. Neste caso, o que contará é a velocidade e a 

disponibilidade da informação requerida. Nossa "[...] cultura do computador interpreta toda a 

realidade cognoscível como informação transmissível
144

". 

 O novo ambiente que está sendo construído por todos nós, a Infosfera, sugere esse tipo 

de acessibilidade. Dispositivos como o Google Glass, por exemplo, nos deixam no fluxo de 

informação de modo intermitente. As informações são incorporadas à nossa cognição, e 

quando funcionam normalmente, contam tanto quanto nossa memória biológica.   

 No entanto, esse mundo de acessibilidade total tem seu custo. Pelo simples fato de 

cada dado ser conhecido, qualquer passo do usuário é passível de ser rastreado, mesmo na 

Deep Web. As empresas que controlam a internet possuem poderes que podem alterar a 

política mundial em fração de segundos, pois os dados que controlam são a nova moeda, e o 

comportamento do usuário se torna um novo produto. 

  Aqueles que têm as chaves do sistema, tecnicamente e economicamente, têm acesso a 

 qualquer coisa no sistema [...] Embora os usuários da matrix sintam as distâncias geográficas e 

 intelectuais desaparecerem, o preço que eles pagam é sua habilidade para iniciar uma atividade sem 

 controle e sem supervisão
145

". 

 

 

5.7. As Três Âncoras da Realidade. 

  

 

 Reforçando a tese de que o virtual potencializa o que o ser humano, podemos levar em 

consideração a análise de Heim sobre o que ele chama de três principais ganchos que nos 

ligam à realidade. 

 Natalidade/mortalidade: O primeiro gancho que nos liga a realidade é a 

natalidade/mortalidade. Todos nós nascemos num tempo devido e morreremos em algum 

tempo delimitado. Por nossa vida ser limitada nós estabelecemos parâmetros e ritos de 

passagem nas diversas fases. Esta âncora nos circunscreve em espaços geográficos 
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específicos, o que restringe alguns tipos de relações que teremos com as pessoas e coisas 

do mundo. 

 Temporalidade: a construção dos eventos da nossa vida forma nosso senso de 

continuidade, nossa memória, nossa história. Em princípio, nós não podemos apagar nada 

do que ocorre na nossa vida. Os eventos são singulares e não repetíveis. Um "eterno 

retorno do mesmo", ao estilo Nietzsche, tornaria a vida humana enfadonha. É a nossa 

curta duração e fugacidade do momento que torna a experiência subjetiva algo intrigante e 

ao mesmo tempo limitador. Só temos um tempo que corre em sentido único. O passado se 

destrói constantemente e o futuro é apenas cheio de expectativas. 

 Fragilidade: por causa da nossa constituição física e da possibilidade de sofrer danos, 

criamos um senso de fragilidade. Deixamos muitas vezes de realizar ações que mais 

ousadas pelo medo da morte ou mesmo de uma sequela grave. Quem não gostaria de 

praticar esportes radicais sem se machucar? E o sexo desprotegido que não afetaria a 

saúde? Quem sabe o uso de entorpecentes que não nos causaria mal? Nossos corpos 

limitam nossa ação. E quanto mais frágil é nosso corpo, ou quanto mais medo temos de 

nos ferir, maior é a inatividade. Isso está expresso no conselho "Tenha cuidado!". 

  A falta dessas âncoras no mundo virtual altera o modo como lidamos com 

nossas próprias possibilidades. Mesmo repetindo alguns tipos de constrangimentos do 

mundo real, o virtual ainda é um constructo. "Embora incorporando constrangimentos 

completamente, como alguma ficção faz, está produzindo um espelho vazio sobre e acima 

do mundo real, um mero reflexo do mundo em que nós estamos ancorados
146

". 

  Caso tomemos o exemplo os perfis/avatares iremos perceber que a ausência, 

pelo menos parcial, destes três ganchos faz parte do fascínio que os "superpoderes" do 

virtual nos conferem. Nossos perfis são imortais e intemporais, incapazes de sofrer algum 

tipo de dano. Queremos ser como eles são, e as tecnologias da informação nos conferem 

tal poder enquanto estamos telepresentes no virtual, mundo que engole o real e se torna 

sempre mais difícil de abandonar.  

  Ao eu dublê falta a vulnerabilidade e a fragilidade da nossa identidade primária. O eu  dublê 

 nunca pode nos representar completamente. Quanto mais nós confundimos os  cibercorpos com nós 

 mesmos, mais as máquinas nos entrelaçam às próteses que nós usamos
147

. 
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5.8. Identidade Digital X Identidade Virtual 

  

 

 Levando em consideração a distinção entre dados e informação podemos por analogia 

distinguir também a Identidade Digital da Identidade Virtual. 

 Como qualquer informação depende dos dados que a compõem, podemos dizer que a 

Identidade Virtual tem por base a Identidade Digital. Num certo nível de abstração, a 

Identidade Digital é mais ampla. Ela abrange todo nosso contato com as máquinas que geram 

dados digitais.  Por exemplo, os dados que uma rede bancária tem dos seus clientes 

criam identidades digitais destes clientes. Tais dados podem ser agrupados para a formação de 

um perfil destes clientes. 

 Uma foto de uma garota nua que um ex-namorado pode postar num site pornográfico 

também faz parte da Identidade Digital daquela garota, pois sem a presença primária da garota 

enquanto fonte geradora de dados não seria possível a existência de tal foto. Esta 

compreensão é bastante útil no caso dos crimes digitais pornográficos, pois o fato de a câmera 

fotográfica ser do ex-namorado não implica que o conteúdo das imagens pertença 

exclusivamente a ele. 

 Seria razoável restringir a ideia de Identidade Virtual apenas a utilização de um 

perfil/avatar pelo usuário. O atributo "virtual" deste tipo de identidade deriva do modo como 

esta simula uma realidade. Assim, quando um usuário está telepresente num ambiente virtual 

através de um perfil ou avatar ele está criando uma identidade virtual. Ou seja, perfis em redes 

sociais e avatares em jogos online são exemplos de como alguém pode construir uma 

identidade virtual. 

 Assim, podemos dizer que a Identidade Virtual de um usuário está um pouco mais em 

sua posse do que sua Identidade Digital. No entanto, as informações que cada uma delas pode 

gerar, seja a partir de metadados ou dados derivados, estão muito além de sua posse. Uma foto 

de um passeio pode ser interpretada equivocadamente e gerar comentários danosos que 

podem ser jamais vistos pelo usuário, tanto quanto os dados gerados pelo comportamento do 

usuário de um cartão de crédito podem servir para delimitar suas opções de comprar sem seu 

conhecimento.  
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 Portanto, o fenômeno das Identidades Digitais e Virtuais leva a crer que o mundo 

virtual toma suas dimensões próprias. Nós somos tanto vítimas como culpados, criadores e 

criaturas da relação com os dispositivos digitais. 

  



89 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 A problemática da Identidade Virtual não se encerra aqui. O que foi possível fazer 

nesta pesquisa foi apenas uma aproximação do problema de um ponto de vista tecnológico. O 

mundo está mudando e nós mudando junto com ele. A Infosfera cresce, digitalizando cada 

dado que encontra, tal como um vírus que ataca um corpo e se replica assustadoramente. 

Nossa identidade está sendo digitalizada também. Este processo é veloz e a tendência é que 

sua voracidade não deixe escapar nenhum cidadão, ou como alguns já chamam, nos 

tornaremos netzens
148

. 

 O estudo sobre a Identidade Virtual está diretamente envolvido com o problema da 

Identidade Pessoal. Na nossa pesquisa tentamos sair das abordagens convencionais que 

tentam explicar um pelo outro: começam explicando o que é Identidade Pessoal e depois 

encaixam esta definição no mundo virtual. Acreditamos que esta abordagem é 

contraprodutiva, caso a natureza própria do virtual não seja levada em consideração. Por isso 

nossa abordagem começou ao contrário. 

 Vimos no capítulo 1,  a Era da Informação, que as tecnologias da informação e 

comunicação criaram uma nova era a partir da metade do século XX. Esta era vem mesclando 

o mundo real com o mundo virtual, alterando o modo como concebemos entidades e 

processos, resultando numa esfera de informação que se amplia além da vida, a Infosfera. Tal 

esfera é fruto principalmente da invenção da internet, que possibilitou a difusão e 

descentralização da informação pelo globo. Na sua dimensão simbólica, a internet ganha 

contornos de um espaço no qual podemos "residir" e interagir com outros seres e entidades, o 

ciberespaço. 

 Enquanto espaço agregador de diversas tecnologias, o ciberespaço possibilita a 

emulação de realidade, absorvendo o usuário em mundos revelados antes apenas pela 

imaginação. No capítulo 2, A Metafísica da Realidade Virtual, vimos como estar presente no 

mundo virtual pode ser fascinante: através da interação com a interface dos dispositivos 

digitais, adentramos num mundo que ignora as leis da física, transportando-nos para um 

universo intermediário entre o real, o imaginário e o onírico, composto por dados e 
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informação. Também vimos como o problema da presença virtual está diretamente associado 

à problemática da Identidade Virtual. 

 A Infosfera, fruto da fusão do Real e do Virtual, vista de um ponto de vista da 

Filosofia da Informação, tem seus fundamentos enraizados no conceito de dados. Exploramos 

então a natureza dos conceitos de informação e dados sob a ótica do filósofo italiano Luciano 

Floridi. Em sua visão, os dados são relata, ou seja, entidades relacionais que existem a partir 

da diferença. Os dados não se confundem com sua base física, pois podem ser instanciados 

em diversas bases (madeira, papel, cilício, etc.) sem que haja mudança na sua mensagem. O 

mesmo acontece com a informação que, na visão de Floridi, é dependente dos dados, sob o 

acréscimo que precisa ser bem estruturada, significativa e verídica. A teoria de Floridi tem a 

vantagem de conseguir explicar como dados reais podem se tornar virtuais e vice-versa sem a 

perda da sua natureza, coisa que as teorias que tomam a informação como uma entidade física 

deixam a desejar. Por isso a teoria de Floridi foi adotada para nossa abordagem. 

 No capítulo 4, a Nossa Natureza Ciborgue, exploramos a tese da Mente Estendida, do 

filósofo australiano Andy Clark. Para ele, nossas mentes não se restringem ao nosso aparato 

biológico, podendo ser estendida a dispositivos que se encaixem à nossa cognição, tal como 

aparelho de GPS serve para guiar um motorista sem que ele precise recorrer a sua memória 

biológica para relembrar o caminho desejado. A intuição principal do nosso trabalho veio 

quando especulamos sobre como a mente poderia ser expandida pela internet, através da 

interface do computador. Toda ideia de Identidade Virtual veio daí. Caso a mente consiga ser 

expandida pela internet com sucesso, então todos os processos virtuais que ocorrem lá 

contarão como parte da nossa cognição. No entanto, para a realização da expansão da mente 

para qualquer dispositivo são necessários alguns pré-requisitos, como alerta Paul Smart. De 

qualquer modo, cremos que há uma expansão do que somos para o mundo virtual, mas de 

maneira diferente do que deseja Clark e Smart. O que surge é uma outra entidade de natureza 

diversa da nossa, pois é fundamentalmente composta por dados e informações digitais, que 

vem assumindo um papel mais importante que um simples dispositivo cognitivo. 

 O último capítulo, intitulado "A Metafísica da Identidade Virtual", procurou explorar a 

problemática deste assunto de um ponto de vista das tecnologias da informação. Como vimos, 

a problemática começa pela nomenclatura: são muitos termos que ora convergem ora 

divergem sobre que conjunto de entidades estão sendo referidas quando falamos sobre a 

digitalização do nosso ser. A nosso ver, a expressão "Identidade Pessoal Online" tem um 

caráter psicológico e social demais para ser abordada de um ponto de vista tecnológico. Ela 
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nos desvia para assuntos que são essenciais para nós enquanto pessoas, mas deixam intactos 

assuntos essências para nós enquanto seres humanos. Por isso preferimos a expressão 

"Identidade Virtual", pois ela nos remete melhor a natureza própria do mundo virtual e na 

nossa expansão para este mundo. Ela é caracterizada principalmente nas ideias de Perfil e 

Avatar, como mostramos.  

 Alegamos que o fascínio que o Virtual nos causa é em parte devido à promessa de 

"superpoderes" que nos conferiria. Podemos está em diversos lugares ao mesmo tempo, numa 

espécie de onipresença, e nossa identidade continua presente mesmo quando estamos 

desconectados. Além disso, há um convite ao mergulho num oceano de informação que faz 

com que o usuário simule uma espécie de onisciência. Todo tipo de conhecimento está ali, 

pronto para ser acessado. 

 Também declaramos que a falta de três âncoras com a realidade, a 

natalidade/mortalidade, a temporalidade e fragilidade, faz com que nós desejemos cada vez 

mais sermos como nossos perfis/avatares. Eles são como divindades encarnadas em outro 

mundo do qual temos acesso apenas por alguns momentos, e que se torna crescentemente 

mais difícil de nos desconectar. 

 Por fim, sugerimos que a distinção Identidade Digital x Identidade Virtual pode ser 

útil, caso restrinjamos cada expressão para um âmbito determinado de processos. A 

Identidade Digital, mais relativa aos dados, lida melhor com nossos dados pessoais que estão 

disponíveis na rede, ou mesmo em redes privadas, as chamadas Intranets. A Identidade 

Virtual, mais relativa à informação, cabe melhor a algo relativo à estruturação de um Eu 

digital. Assim, falar de Identidade Virtual é também falar de Perfis e Avatares. No mais, isto é 

só uma sugestão. 

 Encerramos com a consciência que esta pesquisa pode se tornar obsoleta num espaço 

muito curto de tempo. As mudanças tecnológicas tem uma lógica própria e a tentativa de 

previsão serve mais em termos de alerta do que uma base para um planejamento. O que 

queremos frisar é que acreditamos que este processo de digitalização de nós mesmos é um 

processo sem volta. Uma rua de mão única. Mas somente as próximas gerações poderão saber 

quais serão suas consequências globais. 

 ... o problema causado pela desfisicalização e tipificação de indivíduos como entidades  únicas e 

 insubstituíveis começa a erodir nosso senso de identidade pessoal também. Nós nos tornamos 

 produzidos em massa, entidades anônimas entre outras entidades  anônimas, expostas a bilhões de 

 outros inforgs similares online. Assim nós nos auto-marcamos e nos re-apropriamos no ciberespaço por 

 entradas em blogs e no Facebook,  homepages, vídeos no youtube e álbuns no flickr. Nós usamos e 
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 expomos informação sobre nós mesmos para nos tornar indiscerníveis informacionalmente. Nós 

 desejamos manter um alto nível de privacidade informacional quase como se aquilo fosse somente um 

 modo de salvar um capital precioso que pode então ser publicamente investido por nós para construir a 

 nós mesmos como indivíduos discerníveis pelos outros
149

. 

  

                                                             
149

 FLORIDI 2009b, p. 11, tradução nossa. 
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