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ReSUIIID
A tecnologia da Informática permitiu um grande desenvolvimento cm todos os ramos das ciências_ Em
rclaç�o à psicologia, as contribuiçôes passaram do campo dos softwares pamas intervenções virtuai�. Dentro
de uma per'ó�tiva infonnativa, este artigo procura sistematizar observaç6cs, realizadas a partir de 19Q3,
sobre difercntes modalidades das práticas psicológicas on-line.lndica-se que, no campo clinico, o psicólogo
pode participar de listas de auto-ajuda, organizar home-pagestemàticas, rcalizarconsultas on-/inee praticara
psicolerapia virtual. Os proccdimcntos variam conforme a escolha teórica que orienta a prática de cada
profissional. O texto analisa também algumas objeções levanladas contra a terapia on-line, discutindo-se as
indicaçõcs e contra-indicaç6cs de lal proçcdimcnto
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The lnfomlation Technology ha... allowcd a grcat devc10prncnt in 311 orthc seicntific arcas. ln rclation to the
psychology, the contributions are seen varyingfrom the software tn virtual interventions. This article tries lo
systematize obs�r\'atioDs on dilferentmodali!ies of the on-line psychological practices since 1993.lnthe
clÍ1Iical ar�a, th.., p�ych"logis( Can pani�ipatc on lhe discussions or lhe groups for scll:hc1p, on lhe
organization of thematic home-pages. on-line con.ultations, and conduct viltllal psychotherapy, The
procedures vary, accnrding lO t� Ih�ordical choice lhat guides each proressional'� practice. Some ohjections
against on·1ine thcrapy,disclISsingindicationsand contraindications of such procedure, arcalso analyzcd.

Kio-,WIIIII: p-'ychntherapy, psychoanalysis, on-line thcrapy, TaL. internet. computer sciencc.

o

presente artigo

ti

uma cunseqüencia de

rede, constitui umnovo,amplo e interessante espaço

levantamentos que realizamos no inicio dos anos 90,

de estudo. No entanto, por mais relevante que seja

onde vamos procurar rcssal!ar aspectos relacionados

este t�ma, tal discussão ultrapassaria os limites deste

às intervenções psicológicas on-/ine. Não é nossa

trabalho. Antes de mais nada, seria necessária uma

intenção abordar a natureza do sujeito vil1ual,figura

análise detida sobre as estreitas relações que as

emergente e foco de tais práticas. A subjetividade

infra-estruturas de comunicação mantêm com as

virtual, que se constitui através de um corpo

diferentes formas de organização econômica,

desterritorializado nas diversas trilhas da grande

politica e social das sociedades contemporâneas. E
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LI.PiAtl

nossa meta é apenas sistematizar as práticas

Por outro lado, a InfOlTIlática gerou lambém a

XX.

psicológicas possibilitadas pela Internet, além de

Internet, grande estrela do fmal do século

comentar algumas objeções que se levantam contra o

invenção dessa revoluciomiria fonna de comunicação

atendimento

on-/ine.

A

modificou a n t i g o s paradigmas, obrigando a

Nestas últimas décadas, a tecnologia da

incorporação

da

noção de virtualidadc a conceitos

Infonnatica garantiu uma verdadeira reviravolta em

como tempo e espaço, além de configurar um

vários campos, como Medicina, Física c Biologia. A

surpreendente ccnário virtual, dentro do qual

Psicologia, por certo, não poderia ignorar essas

começaram a OCOlTCr novos tipos de relacionamentos e

inovações. Assim a própria fronteira do atendimento

intervenções psicológicas.

psicológico tradicional recuou, dando lugar a vários
tipos de

softwares de auto-ajuda e intervenções

lt:rapêuticas e podem ser compreendidos como
desdobramento dos tutoria is
Assisted Instruction). Em

CAI (Computer

A Injormarização dos

Entre os anos de 1993 e 1994, tivemos
opol1lmidade de fazer algtunas pesquisas na

rede,

ate

então restrita ao ambiente acadêmico, através dos
recursos do

Lnboratório Nacional de Computação

Oentífica(LNCC,órgãodo(J\.'Pq).Nossa investigação

três áreas.

Testes Psicológicos (1998a), comentamos como

cenlnllizou-se em

alguns deles podem ser encontrados até como

desenvolvimento de software.� para métodos e tecnicas

sharewares, na Internet Considerados verdadeiros

de avaliação psicológica; em segundo lugar, dirigiu-se

assistentes terapêuticos, eles são utilizados com ou

para as influências da lrúoonãticana ãrea da educação; por

sem a presença de um psieó]ngo
Entre os primeiros
estavam os programas

último, nosso interesse se voltou

j'ojrn:ares terapêuticos,

EIi=a. Os Eli=a eram robots

p�'iquiúlricos com os quais se podia "conversar".
Conseguimos identificar quatro robots deste tipo,

das

JlIDl o desenvolvimento

intervenções psicológicas e psicoterapias

on-/ine,

que já se faziam presentes em outros países. A sq,'lIir,
passaremo sa examinar�ssasdilen:n\.espr.iticasvirtuais.
Um dos recursos terapêuticos mais ricos que a

Willi e dois originais

Internet colocou ã disposição das pessoas pode ser

WenJy e Liza. Existem

encontrado na versãoon-line dos grupos apoio. Nor-

dois alemaes. chamadosHein;: e
americanos chamados

Por illIl lado, focalizou o

também as versões francesas, uma delas conhecida

malmenle, nilo são moderados e ocorrem atravês da�

como Eliza,

listas de distribuição. Existem listas dedicadas a difi-

a psicanalista.
sajtwares teropêu-

culdades específicas, como grupos de auto-ajuda

ticos s."iomais sofisticados. Por cxemplo, recenlemen-

sobre a depressão, trdnstomo bipolar ou �squizofre-

Atualmente, a maioria dos

te os telejornais brasileiros veicularam que, na

nia. Segundo alguns autores, tais listas de discussão

Califórnia, a realidade virtual está sendo aplicada ao

aumentam o potencial de utilidade que a tccnologia

tratamento de pacientes com robias. Em geral cons-

da infonnaçi"io coloca

truídos dentro de uma perspectiva cognitivista e com-

da saúde mental.

pottamental, estes instrumentos são recomendados

ii disposição do� profissionais

Sem preocupação de realizar uma pesquisa

como complemento deterapiascom enfoqucrnaistra-

mais aprofundada,

dicional. Como podemos ver através d e revistas como

participamos de alguns desses grupos, com o intuito

Complllers in /lumOI! Behavior ou Computers in
/luman Ser.·ices, existem inúmeros os al.ILI·renles le-

de avaliar seu funcionamento. Não foi necessário

durante vários meses

muito tempo para constatar o cfctivo alcance c

fóruns. Diversos depoimentos

rapêuticos, como o Therapist He/per, o Heip-Stress

beneficio de tais

o u oOvercumingDepre�·so
i n.

mostrnm o valor desse apoio, tão ne<.:essário pard

tros de atendimento para dependentes químicos estão

pacientes que sofrem com a depressão ou os terríveis

começando a experimentar recursos interalÍvos no

sentimentos de ansiedade ou pânico. Em nosso

treinamento da habilidade para analisar, diagnosticar e

entendimento, a eventual panicipação nesses grupos

tratar os transtornos relacionados a substâncias.

de um profissional de saúde mental deve ser tomada

li!
como terapêutica, na medida que sua intcraçào

a.

"Não dápora ter uma consulta com meu médico

stmpre irá partir de seu saber e sensibilidade.

até apróxima terça-feira e nem posso procuror

Abaixo, reproduzimos a tnllhurão de um fragmento

um orientador até aproxima semana porque eles
somente atendem durante o perÚ)(l() escolar . . .

virtual,

capaz de mostrar o alcance de u m a

intervenção

on·/ine, experiência ocorrida em uma

lista americana dedicada

à esquizofrenia:

Obrigado pelo bom co/"lSc/ho. Acho quc é como a
velho hi�tória dofazendeiro com a goteira no teto
de .Ieu celeirn: quando estava chovendo e

a,

"Estou passando por um momento terrivel e
niío tenho alguém com quem conversar... o
terror esta noite está quase insuportável... E

l'obre aquilo (uu algo parecido). Eu
estou bem - {(U/IO quanlO {XIliSO estar em geral.

todo tipo de vozes e pensamentus estranhos...
Precisei ir ao supermercado hoje e as pesma�

Pelo menos não eslou mais desespcrlllJo como
2
estava antes. Obrigado de novo.,.

conseguia re�'Pirar! Eu me escondi no

A urgência dt determinados transtornos

banheiro... Pensei em morrer ali... Alguém

pennite olhar de forma mais compreensiva para o

estava me chamando e eu eslava cOflver;mndo

atendimento

comigo mnmo e tenlando·me L'Unvencer de

pode ser chamada de

que noo iam-me pegar ... Não me lembro de

esse tipo de participação não leva a mudanças

dirigir para casa. Não lembro

estruturais, pelo menos oferece um apoio imediato,

O!i

úlrimas

intervenção terapêutica. Se

que pode diminuir a ansit:: dade, permitindo uma

minha boca que eu queria vomitar. . . O mar

recstruturação mínima do sofrimento. Tal atuação é

eSlá fazendo um barulho tão alto em minha

inerente ao profissional de saúde mental- psicólogo
ou psicanalista - quando se encontra presente no

Por que lenho que soji"er assim. as �'ezes� Por

ambicnte virtuaL Ao rcvclar sua profissão, o

que noo posso ter alguém com quem falar?.

profissional estabelece u m enquadramento

Es(()u com tanw medo.I." POR FAVOR, alguém
poderia apenas me escrl?\Jer de volra?r
··Olá. Você pode falar comigo, você pode
contar comigo".
"Ohrigado por responder. Pelo menos sei que
tem alguém aí,' Escrevi porque eslava em
pânico. (. . .)".
b,

on-fine. Sem dúvida, a interação acima

horas. Tinha um gnsto de metal rão forte em

caheça e estou .wzinha... Nifu sei que fazer.'

a.

quando linho sol e podia ser reporado. ele /IÕQ

estou confuso e minha mente está voando com

que estavam lá queriam me malar. Eu não

b.

pingando, ele não podia ser conserlado e.
pensava

específico que pode levar o u t r o s u s u á r i o s a
demandarem sua opinião de especialista. Desde o
inicio dos anos 90, essas intervenções psicológicas j á
se f a z i a m p r e s e n t e s n a I n t e r n e t , a t r a v é s da
participação dos prof i s s i o n a i s n a s listas de
auto·ajuda. Além disso, suas opiniões especia{i=(ulas
eram emitidas não apenas por meio dos antigos

newsgroups da Usenet, como por meio dos iRCs,

"Eu estava imaginando por que você não
telefona para seu médico ou mesmo manda um
e-mail para ele? Acho que ele gostaria disso.
Está bem, eu conversar com você. Aias como

MUDS, iCQs e dos diversos Chats, que, pos

vuci! pode ver, escrevo com dificuldade em

informal

inglês: - ( Seu médin' niiu lhe deu um oulro
endereço ou mesmo um relefone de a/guem
com quem voâ pudes�'e ler uma consulta? É
muita dificilJicar sozinho e apovorado"

2. <..•chizophrenin@mh.wurce.com>

teriormente, se multiplicaram com rapidez. No
entanto, apesar de especializada, essa intervenção
caracterizaria apenas um tipo de

atendimento

Outro recurso psicológico disponível e que deve
ser relacionado nesta sistematização, é a

home-paKe
especializada em saúde mental Bc:m conhecidas são as
Mental Health Net ou a página do Dr. John

páginas

l.lPill,

!li
Grohol (1992). Hoje em dia, cm relação à

dc pesquisas. Muitos psicólogos reagem como se a

psicopatologia, existe uma boa quantidade de

intermediação do computador retirasse toda a

infonnaçõcs, que podem compreender descrições

qualidade tcrapêutica de suas intervenções. No

detalhadas dos diversos transtornos classificados pelo

entanto a invenção de software.f como o FronrPage

CID-lO (1998) o u DSM-IV (1995). P o r é m

acabou por facilitar a construção e proliferação das

encontramos também outros tipos d e intervenções, que
variam desde as escalas de auto-avaliação sobre o

páginas temáticas. Atualmente, já não é tão dificil
encontrar páginas brasileiras sobre Orientação

e!;tado mental - como as escalas

depressão ou

VocacionaL Psicopatologia l'sicanalítica c outras

mania de [van Goldberg (1992) - até recomendações de

temáticas psicológicas.
Portanto essa home-page espcciali7.ada pode ser

para

estratégias terapêuticas para dificuldades graves como
esquizofrenia, anorexia ou episódios de estupro e

considerada um segundo tipo de inserção psicológica.

incesto, Algwnas dessas páginas ofem;em orientações

Sua existência acabou gerando uma terceira

II

sobre como as famílias devem enfrentar problemas

modalidadc de intervenção do psicólogo na Internet,

como o alcoolismo ou a violência doméstica. Dentro

que já pode ser considerada como atividade psicológica

dessa linha, é possivel encOIltrar descriçõcs detalhadas

profissional, a cunsulta p�'icolúgicu virtl/al. De fato, é

dos passos terapêuticos para combater a droga-adição.

plausível supor que

por exemplo ou recomendações sobre comunicações

originado com o desdobramento interativo dessas

mais eficazes, que evitam elou não agravam o risco de

primeiras páginas temáticas sobre a saúde mental. O

a consulta virtual tenha sc

comportamentos suicidas_ Enfim, as temáticas

difercncial das páginas puramcntc temáticas e

psicológicas cobrem um amplo território, ondc é

informativas, em relação àquelas que funcionam como

possível encontrar inclusive uma variedade de artigos,

consultório virtual, está na interatividade c

publicados em revistas cientificas. Por exemplo, o

especificidade da resposta, cujo retomo é sempre

mecanismo de busca http://www.findarticles.coml

garantido pelo profissional. Para fundamentar tal
suposição do deslizamento naturdl que OI."Orreu das

penoite achar artigos completos de revistas, como
American Jaurna/ of Drug and A/cohol Abuse ou
Science World.
Lcv a n d o cm c o n s i d c r a ç ã o a g r a n d e

páginas especializadas para a consulta virtual, podemos

quantidade d c home-pages internacionais dedicadas

Página Psi, possivclmentc a primeira home-page

relatar uma experiência pessoal.
Nos últimos meses de 1995, publicamos a

à psicologia, o Brasil ainda oferece um quadro pouco

brasileira a se dedicar à Psicologia e Psicanálise. A

expressivo. Em artigo anterior, Psicologia e

página continha textos que abordavam questões sobre o

Informatização (1998b), tivemos oportunidade de

atendimento psicoterapêutico com enfoque

analisarmotivos quc, de algum modo,justificam essa
pequena adesão dos psicólogos brasileiros ao mundo
virtual. De imediato, surgem razões obje!ivas, cm

psicanalítico, além de assuntos relacionados com o
desenvolvimento, os desaju.�tes e os transtornos de
crianças e adolescentes. Até que este órgão fosse
transferido para Petrópo!is, a Página Psi ficou sediada

função do longo período de reserva de mercados quc
o Brasil foi obrigado a atravcssar. Em decorrência,
surgiram outras causas, corno o despreparo em
relação ao manejo dos c o m p u t a d o r e s o u o

no próprio LNCC (Laboratório Nacional de
Computaç�o Cientifica, órgllo do Conselho Nacional
de Pesquisas),responsável pelo fornecimento de nossa

desconhecimento dos programas. Porém essas
causas objetivas acabam ganhando um podcroso

conta de acesso à Internet. Após ter sido submetida a
uma prévia seleç�o interna, a página ganhou o endereço

aliado, na aversão dos psicólogos pelos artefatos

http://wwvdncc.1x/e1zamar/psypage. A partir de sua
publi�a�ão, a página começou a receber e-mails;
principalmente do Rio de Janeiro, onde o provedor
Alternex tinha uma concessão para funcionamento

cletrônicos. Essa resistência, curiosamente, pode
chegar a constituir-se até mesmo em uma fobia a
computadores, fato que já tem gerado certo número

especial, antes da liberação comercial da Internet.

ocorrer tun limite para seu número, quando, então, é

Diante da primeira solicitação de ajuda, nossa reação

possivel

inicial foi de surpresa, pois não estávamos preparadas

C()Il$ultas.

para tal eventualidade. Na época, não existiam

primeira pergunta e encaminham outras dúvidas para

obtet- orientação JXlf duas ou no máximo três
Em certos locais. os psicólogos respondem a

interlocutores com quem partilhar nosso interesse pela

uma consulta presencial. Por outro lado, ern outros

Intemet e muito menos nossas aflições quanto ao

consulrórios virtuais, a orientação é permanente e a

possível modo de atuar diante daquela situação. Apesar

pessoa pode continuar a receber apoio na medida de seu

disso, respondemos ao que nos tinha sido perguntado;

intcn.:ssc e necessidade.

tratava-se de uma pessoa prcocupada com sua

pode sofrer variaçôcs. Assim, algumas vezes, a resposta

indecisão diante da carreira. Quando a Embratel abriu

é exclusivamente dirigida para o interessado, em car.íter

O modo da interaç30

também

acesso à Internet, nossa correspondência eletrónica

particular; enquanto, outras vezes, o esclarecimento é

allffientou consideravelmente, desdobrando-se pelo

publicado na página, tomando-se acessível para outras

Brasil. Na medida dupossivel, fomos respondendo às

pessoas, em forma de FAQs

solicitações.

Quesrions), como por exemplo no Chi/d Trauma
1m/1m/e.

Revendo esse periodo, é possivel compreender
essatrocaeventual deeorrespondt"'ncia, quese esgotava
em duas ou

três cartas eleU"Ônicas, como uma consulta

(Frequemly Asked

A p e s a r dessas i n f o r m a ç õ e s t e r e m sido
recolhidas na primeira metade dc

1990. não parecem

psicológica. Ponanto, cm nossa experiência, ocorreu

ocorrer mudanças estruturais nessa situação, pois

um deslizamento natural da

alguns destes locais, como a página dos

Página Psi para os

atendimentos virtuais, através de

conmluu on-fine. É

razoável imaginar que esse também tenha sido o
caminho de outros psicólogos. No entanto foi possível
constatar que II fOlTllaliz.ação dessas comulras

Samaritans

(http://www.samaritanS.arg), continuamafuncionar
da mesma forma.
Enquanto consulta, essa prática não envolve

\'irllla i�,

maiores vínculos emocionais. Limitadas em número

desenvolvidas II partir das orientações espeçializ.adas

c com caráter neutro e informativo. essa modalidade

das

de atendimento costuma ser mais aceita. A reserva se

home-pages temáticas, nilo criou tanta polémica
Doctor, uma das primeiras

constitui quando existe intenção de prolongar os

páginas psicológicas que conseguimos rastrear com o

entrc os psicólogos. Askrhe

contatos iniciais, através de consultas pennant:ntes,

Netscape, já oferecia este tipo de serviço em

1994. O

caracterizando-se o que pode ser chamado de

visitante podia fazer perguntas aos especialistas

processo terapêutico, quarta e última modalidade de

agrupados naquele

atendimento

site e. mediante o pagamento de

on-line a considerar. Nesse terreno, os

uma módica quantia, recebia uma carta com as

psicólogos começaram a movimentar-se com maior

infounaçõespedidas.

cautela, visto que sua geografia era bastante

Na

consulra virtual. o modo de operação pode

variar em fonna e conteúdo. Ela se inicia por wna

desconhecida
Desde os primeiros anos da década de

1990, a

demanda ou questão, cncaminhável IaI1IO JXlf e-mail,

poderosa Associação de Psicologia Americana

como através de formulários próprios, como em

(APA)mostrnvasinais deestaratentaparaessasnovas

hlll.:/!www.stressfree.com/oskpsych.html. Em relação a

prâticas, sobre as quais, entretanto, ainda não existia

essa prâtica, podem ser encontrados locais onde a

qualquer nounatização. Em

interação seja gratuita, enquanto outros apenas

eletrÔnico da APA avisava que. na ausência de

respondem mediante o pagamento da consulta (através

treinamento preparatório para essa nova realidade t,

dedepósitobancário oucartãode crédito).Determinadas
páginas oferecem

apenas

1995, um cOffiwlÍcado

enquanto o novo código não era revisto, caberia aos

tuna única consulta gratuita,

próprios psicólogos a tarefa de manter a competência

combinando-se um preço pela continuidade da

de seu trabalho. desde que respeitados os padrõcs

int.ernção. Quando rulo existe taxa para a consulta. pode

éticos já existentes; caberia ao psicólogo proteger e

E.lP1ltI

11l

manter em sigilo seus padentes, dientes, estudantes

ocasionado com a mudança da cidade. Não nos foi dificil

ou participantes de pesquisas realizadas a distância.

acompanhar sua recuperação, pois trntava-se de uma

No entanto a quantidade e diversidade das dúvidas que

pessoa sociável, sensivel, inteligente e bem humorada,

estavam surgindo levou a APA a montar um comitê,

que logo criou um novo circulo de amizades.

dedicado a estudar o a s s u n t o d e forma m a i s

O segtmdo caso tcve inicio dentro de um fórum

aprofundada. Apesar da ausência de parâmetros,

temático e não a partir da correspondência encaminhada

alguns pioneiros arriscavam a enfrentar-se com esse

para a Pagina hi.

território ainda pouco conhei:ido.

oferecer qualquer ripo de apoio para os leigos usuários de

Em nossa experiência, poucas v e z e s , a
interaçJlo virtual

chegou a trilhar periodos mais

prolongados, de forrna a configurar atendimentos de

lá que o LNCC não se propunha a

suas contas, tivemos necessidade de procurar
professores virtuais. Tornava-se absolutamente
necessário buscarmos ajuda

para

resolver alguns

dos

médio prazo. No enlanto podemos citar dois casos

fatídicos problemas computacionais, que atonnentavam

que se aproximaram desse perfil.

nosso preçário entcndimento daquclc fantástico cenário.

No início dos anos 90, já existiam recursos

O novo mundo virtual, cheio de tantas promessas

similares ao ICQ. Embora em versiiodigitalizada fossem

estranhas e marn.vilhosas, dependia de um conhecimento

fartamente usados pelos especialistas em informátiça.
Um

desses

prévio sobre a máquina e SW5 mecanismos, que

mecanismos de inte!"aÇW em tempo real,

inicialmente se mostravam bastante complexos. A

instalados nas máquinas Unix do LNeC, chamava-se

Esquina-das-Lislas, cm Silo Paulo, gerenciava umasirie

tafk. Certo dia. trabalhando no Laboratório de

de listas de discussão, cujo foco em a informática.

Informática do LNCC, fomos surpreendidas pela

Começamos a participar de algwnas dessas listas. Numa

invaslo de nossa tela por uma cscrita misteriosa, que se

delas, um especialista em informática, ao descobrirnossa

impunha independente de nossas tentativas para

vinculaç!o com a U.F.Rl., deu inicio a um contato

interromper aquele texto, que se fonnava por vOlltade

particular. Vítima da síndrome do pânico, ele havia lido

pensar

q�e o IPua (Instituto de Psiq�iatria da Universidade do

que um virus pudesse estar prestes a remover todas as

Brasil, atualmente U.F.Rl) oferecia trntamento para esse

própria. Nossa primeira reação foi de susto. ao

infonnaçõescontidasem nosso trabalho. lfltrapassadoo

tipo de transtorno c pedia mais infOrm!IÇÕCS

sobre

o

primeiro momento de perplexidade, entendemos

atendimento. Nossa troca de correspondência se

tratar·se de um programador, com quem manlínhamos

regulari7.QU por algum tempo. Dur.mte esse periodo.

eontato através de correio elctrônico. Ele havia se

cristalizamos a coovicção sobre ser a terapia on-/ine tun

mudado do Rio de laneiro e, quando nos descobriu

fato inevitável e até mesmo insubstiruivel em certos

on·/ine, sem maiores avisos prévios, resolveu

casos. Esse rapaz não conseguia sair, porque tinha medo

"conversar" em tempo

real.

Diante de nosso silEncio,

adivinhou nosso desconhecimento do

talk e, com muita

de andar sozinho. Como nem sempre conseguia
companhia

para

aconlpallhá-lo, ir até o consultório de

paciência, passou a ensinar todo um az;enal de estrnnhos

um terapeuta estava fom de questão. Segundo ele, a

comandos Unix, que nos permitiu operar aquele

interação

on-/ine CUflstituiu-se como tuna saída, que

ancestral do lCQ. Finalmente, conseguimos trocar

causava alívio. Algumas

algwnas palavras em tempo real e sua felicidade só foi

levantadas aqui, no sentido de que, wn tal atendimento

comparável a nosso deslumbramento com a experiência

virtual poderia até reforçar o comportamento fóbico. No

talt. Percebemos, imediatamente, o quanto tal

entanto é preciso remarcar que, algumas vezes, pode-se

do

programa poderia potencializar as possibilidades de um
atendimentoon-lme. A partir desse dia, voltamos a ter

Esse

objeções poderiam ser

constituir coroo única opção.
Essa modalidade de atendimento psicológico

meses. atrnvés dos quais o rnpaz foi

psicoterapia
on-Une, terapia on-Une, terapia virtual, terapia por

elaborando ° luto pela perda de seu círculo social,

e-mail, aconselhamento virtual, ciber/eropia,

outros etlCOIltros em tempo real.

durou

poucos

"atendimento"

tem recebido designações diversas:

III

AlllMttttIQf!·lim:

terapia ele/rónica, /ele/erapia,

forma mais compreensiva na direção do exercício da

termo

lerapiaon-fine.

p$Íco/erapia vir/ual apresenta algumas

vantagens, pois é fácil sua associação com a idéia de

Fora do Brasil, a cada dia, surgem novos

uma poténciamaquínica, capaz de gerar intensidades

terapeutas virtuais, abrem·se novas ciberc/inicas e

bastante reais. No entanto a designaçilo que tem sido

ampliam-se as faixas da teleintervenção psicológica

mais aceita é terapiaon-Iine
Corno já tivemos oportunidade de examinar em
Atendimento PsicológiC(), I'ia-internel (1999), contor
nando ccrtas dificuldadcs iniciais, a terapia on-line
facilita o acesso para pessoas que, por circunstâncias
especificas de seu contexto, tenham dificuldades para

Em determinados locais, já se constituíram até filas
3
de espera virtuais.:_/
No entanto, em nosso país, a terapia on·/ine
tem encontrado oposições. Vamos responder a
algumas críticas levantadas, deixando de lado outras

sair de casa ou manter O ritmo dos atendimentos pre

questões, também pertinentes. DcÍ)tarcmos para

senciais. Podemos lembrar pessoas idosas, com dcfi

outro momento a discussão sobre o problema da

ciencias fisicas, profissionais que viajam constante

confidencialidade, atendimentos a casos graves,

mente ou pessoas que se encontram isoladas em regiões

ausência de um treinamento adequado para essas

distantes (por circunstâncias de moradia ou trabalho).
Claro que todas essas indicaçõcs apresentam
ressalvas, que necessi\3m de maiores rcnexOes. No
entanto as contra-indicações não deveriam fiUlcionar
como obstáculos defmitivos. Principahnente porque
existe uma outra vantagem que se adere ao atendimento
virtual e diz respeitoàpossibilidadedemenorescustos

A modalidade virtual da prática psicológica traz
condições para concretizar uma maior democratização
dos atcndimentos. Sem negar o fatodc que o acesso à
Intemet continua sendo um privilégio, a cada dia

intcrvençõcs virtuais e necessidade dc teorias c
técnicas que possam dar conta desta nova paisagem
virtual e multimídia.
Entre as resistências mais rortes em relação à
terapia on-Iine, está a afirmação constante de que
seria impossível o estabelecimento de uma relação
terapêutica f o r a d o encontro face-a·face no
aqui-e-agora. Essa critica peca por desconhecer o
funcionamento da Internet, onde boa parte da
interação acontece em tempo real. Em paralelo,

surgem novas organizações que procuram informatizar

algun� terapeutas acham impossível trabalhar com

pessoas menos favorecidas economicamente, através

e m o ç õ e s e s e n t i m e n t o s a t r a v é s de palavras

de laboratórios pUblicos. Este custo mais acessível

meramente digitalizadas; alguns chegam a afirmar

dcveria constituir motivo suíiciente para olharmos de

que os fenômenos transferenciais só OCOlTeriam em

3. Este emolicon é um sinal que significa decepção. Emolicons silo características ASCII que expressam pensamcntos e
emoçôes. Em 1982, ScoU E. Fahlman propôs o uso de marcas para indicar brincadeiras: :.) . Com o passar do tempo, outras
abreviaçôcs foram sendo inventadas; o u.,n desta, caracteristicas ASCII economizava a digitação de palavras, nos IRes e
listas de discusslio. pois facililavam a expresslio de diversos estados emocionais. Existem centenas destes sinais. No enlanto
os mais utilizados envoll'cm alguma forma dI! sorriso, o que acabou gerando o oulro nome dos emolicons, lambém
conhecidos como smilies. Os smilies mais comuns slio·
:.) Face sorridente; usada para expressar bom humor e, às ve:zes, sarcasmo;
:·(Face franzida; usada para tristeza ou raiva;
·'-{Trísteza intensa, chegando ãs lágrimas:
:·DGargalhada;
:·OSurpresa,susto,mcdo;
;·)Meio sorriso,com piscadela; mais freqUentemente usada para exprcssar1eve sarcasmo, sedução ou tenlativade pacto;
.fFace torcida; usada para expressar decepçilo,ccticismo,dcscn!dito, desconfian..,a,
):.[ Raiva
.- Beijo
[JAbraço

E.I.PiI1I

'"

encontros reais c nunca a partir de um ambiente

morria outra vez, assassinado outra vez. E eonfesso, - o

virtual, onde o texto é lido e escrito

à distância dos

meu tt!ll tru não seria eomo é, se não tivesse chorn.do, até

inh:rloculores. No entanto essaI; duas objeções não se

a última lágrima de paixão o assassinato de Roberto"
(Rodrigues,

sustentam por muito tempo.
No J

Seminário Naciunal de Pliirulugiu e

hiformáJicu, organizado pelo Conselho Federal de
Psicologia e realizado e m São Paulo, tivemos
oportunidade de assistir a uma mesa constituída por
terapeutas de várias linhas, cujo tema era a

terapia

on�line. "Como alguém poderia projetar emoções e

1967, p. 128). Os jornalistas sabem bem

quantas emoções pudem provocar em suas culunas,
quanta ira, quanto carinho ou ternura. A paixão,
despertada pelas intenções registradas na escrita, pode
chegar mesmo ao desatino. Na verdade, esse innão de
Nelson Rodrigues morrt:u a1;�in�du, na reda�ão do
jornal

Crítica, em funij:ão da força de palavras

sentimentos atruvés de palavras meramente escritas?"

emocionadas eemocionantes, não ditas porem esai/wi

Essa seria a pergunta que poderia sintetizar algumas

A palavra escrita tem uma força quc não pode

objeções que ouvimos neste dia. No entanto os poetas e
os romancistas tremeriam diante da insensibilidade
revelada por essa pergunta. Um dos objetivos do
escritor é provocar emoções com o talento de suas
metáforas. Toda obra verdadeiramente artística tem o
poder de emocionar. Os romanci�tas JXlvoam nosso
mundo interior com seus sentimentos imperfeitos e
suas insensatas emoções. Afinal, quem não se sentiu
seduzido pelos

olhos de ressaca de Capitu? Quem

nunca experimentou a transição da realidade para o
mlll1do virtual constituído pela arquitctura de um bom
romance? Quando lemos, somos inteiramente tomados
pelas emoções e sentimentos dus ht:róis e ht:ruínas, a
ponto do rnundo real cessar de existir, cedendo lugar ao
universo da fantasia. Mesmo sem querer, lembramos
Winnicott, pois, no espaço vinual do romance, a

palavras que o autor carrega com suas emoções. O
envolvimento pode ser denso a ponto de provocar
risos : -) ou choros :' -( . Mesmo sem o recurso dos

smilie.� ou emolicoflS, tanto no romance como na
constância de uma correspondência, a cena escrita tem
poder para t:xpn:ss�r e produzir intensos sentimentos
Afinal, os vínculos subjetivos são organizados
internamente e indcpendem da presença das pessoas.
Na vcrdade, os psicanalistas costumam acatar o
c a r á t e r t r a n s f e r e n c i a l das c o r r e s p o n d ê n c i a s ,
lembrando-se d o que ocorreu entre Freud e Fliess. E m
contrapartida, os sentimentos contratransferenciais
U1mbém estão presentes no mundo virtual da [ntemet.
E, certamente, um tempeuta teria condições para
operacionaliwr essa.� emoçi'lcs, de fonna a melhor

funtasia do leitor se mistura com a do autor.
Q u e m e s c r e v e, s a b e p e r f e i t a m e n t e da
importància que esse cenário oferece para o exorcismo
dos demônios interiores. Em A tlim Perver.\·a tk
A/bum de Familia (1995), tivemos a oportunidade de
examinar melhor a questão da projeção na

ser de fonna alguma dcsprewda. No espaço virtual dc
u m romance, somos inteiramente tomados pelas

obra

do

autor. O artista parece ter uma ncçessidade inevitável e

entender a subjetividade de quem escreve urna carta
eletrônica em particular ou em fóruns públicos.
Os fenômenos transferenciais podem ocorrer em
diversos outros espaços, além da sala de terapia. St:nào
como explicar as estranhas projeções que se encontram
na origem dasflamcs? Essc fenômeno configura uma

inadiável dc exprimir seus tonnentos. Em seu elegante

guerra de e-mails em lisUls de discussão, que tem início

O Poela e S<'IIS Sonhos Diurnos -, Freud
(1907/1948) analisou o fenômeno da projcção no tcxto

quando a intenção de urna carta é mal entendida por

artigo

escrito. Para citar um escritor profissional, nosso
brasileiro Nelson Rodrigues n:conheceu diversas vezes
tal fenômeno em sua obra, chegando a comparar seu ato
de escrever com uma sessão de análise. Ccrt.a vez, ele
afimlOu, em relação a

VI:!J'lido de Noim: '"... cu estaria

fazendo, ali, uma imitação da vida. Era Roberto que

alguém. Essa pessoa intClJlre\a o texto através de um
prisma de sentimentos prt:\;oncebidos, t:nqu�nto os
outros membros apreendem o texto de forma nt:utra
Começa a ocorrer, então. uma troca de agressõcs >:-0 e
acusaçõcs entre a pessoa que se sentiu ofendida e o
autor da carta; diante dessa saraivada de 7..angados

e-mails, a maioria dos lL�uários fica atônita 1:-1, sem

"5

entender a origem d e tamanha

ira

Esses

desentendimentos podem sef interpretados como

computadores domésticos não sllo protegidos contra
invasões

de hackers,

algumas medidas tomam-se

transferências carregadas com a projeç1lo de fantasmas.

urgentes. Para proteger o paciente e manter o sigilo

O caráter intenso e maciço dessas transferências talvez

das comunicações, o terapeuta pode encriptar as

sqa uma especificidade da Internet, onde o anonimato e

mensagens. Existem programas -como o PGr (Prctry

a distância colaboram
muito primitivas.

É

para

a expressão de emoções

GoodPrivacy) -que pennitem aopacicntee terapeuta

claro que o oposto também

compartilharem uma chave particular para decifTar rn;

acontece e podemos ver idealizaçõcs colorirem os

códigos das mensagens. Nessa linha, além do

personagens virtuais, também em fonna bem radical

encriptamento

das

mensagens, outra solução para o

Essas considerações são suficientes para

consultorio virtual estaria na existência de dois

mostrar como não procede o argumento sobre a

cumputadores - wn servindo como meio de acesso à

ausência de rclaçõcs transfcrenciais impedindo o
processo de uma

terapia on-line de carater

psicanalítico. Não scria aqui o local para aprofundar

Internet, enquanto o outro funciunaria como arquivo,
guardandoinformaçõcsconfidenciais,comseu acesso
protegido por senha.

O preparo do paciente quanto a

discussões sobre a dimensão psicanalítica de um

essas medidas também deveria fazer parte do

atendimento através da Internet. Antes de mais nada,

enquadramento preliminar de wna terapia on-Une.

seria necessário indagar sobre os fundamentos

problema é que aqui esbarramos na falta de preparo

teóricos que baseiam a prática psicanalitica. Para

técnico dos próprios terapeutas

O

além da transferência, a psicanálise trabalha com

Já um outro tipo de situação pode surgir,

detenninados conceitos, que fonnam o alicerce de

quando alguém preferir manter seu anonimato frenle

sua prática. A subjetividade, para a psicanálise,

ao psicólogo. De fato, o atendimento via-Internet

apresenta uma estrutura d i v i d i d a entre uma

pode facilitar o acesso para pessoas mais tímidas,

consciência de si e o sujeito do desejo inconsciente,

envergonhadas ou resistentes. Paralelo ao risco do

onde a sexualidade tem um papel de destaque. Esse

reforço do sintoma, é preciso lembrar que tais

sujeito do inconsciente se vincula ainda com

pessoas eventualmente nem chegariam às consultas

determinantes s i m b ó l i c o s , s o c i a i s , culturais,

presenciais, por não conseguirem superar suas

históricos e políticos. Em sua comp!e)[idade,

inibições. Como a Internet pennite interaçôes com a

diferentes v e r s õ c s da p s i c a n á l i s e procuram

manutenção do anonimato, esse pode ser o caminho

diferentes ideais analíticos. Como essas questões

para que tais pessoas venham a superar suas

poderiam manifestar-se através do atcndimento

resistências. Posterionnente, com a diminuição da

on-line? Por mais intcTC5sante que pudesse parecer,

ansiedade, t8is pessoas poderão até mcsmo admitir o

tal discussão mereceria um estudo à parte

atendimento presencial.

Nossa intenção, neste artigo, é bem maismodcsta,

Na verdade, em relação ao descjo de anonimato,

rcstringindo-se a oontOlllar o levantamento de falsos

verificamos que existem duas posições contrãrias

problemas, COlIJO a impossibilidade de transferências.

Alguns terapeutas exigem a identificação do paciente,

Entretanto existem outras dificuldades, no atendimento

outros aceitam que a pessoa se rclaciOlle da forma como

on-Iine, quemen:ccm ainda screonsideradas aqui. Uma

melhor s e sentir. Todas as duas posturas são

dclasdizrespeitoàprivacidadeda terapiaon-line,sujeita
a riscos de diverso:; tipos.
Em nossos consultórios, tomamos cuidado com

compreensíveis. No primeiro caso, os terapeutas
afinnam quenãopodem se responsabilizarJXlT alb'lJém, a
não ser que saibam quem é essa pessoa. Assim, nos

o isolamenlo dosom e trnncamosnossasanotaçõesem

contatos preliminares, são levantados alguns dados

arquivos. Se lembrannos que a correspondência

oojetivos

particular de qualquer conta Internet está sujeita à

endereço, telefone, data de nascimento e Oulnts

curiosidade de quem trabalha nos provedores e os

informações importantes. Esses tCTa]X:Utas querem ter a

sobre

o paciente, incluindo nome completo,

LI. f iII.

'li

cert eza de poder prestar socorro presencial do paciente

Nos

virtual, caso isto se faça necessári o; aJguns terapeutas

virtual, a censura ao comunicadoémenor; além disto, o

chats, onde o diãlogo acontece no aqui-e-agora

dar

tempo de latêneia da resposta já infonna algo sobre o

início ao atendimento virtual. No segundo caso, os

e s t a d o d e â n i m o , a s s i m c o m o sobre outras

exigem até entrevistas presenciais prévias, antes

().; suftwares

terapeutas preferem respeitar o anonimato enquanto o

características da personalid�de.

pacienteprecisar disoo;enttndemque qualquertentativa

constituem telefones virtuais acrescentam uma

de forçar a identificação afugentaria aquela pessoa; e

possibilidade mais, pois pennitem analisar o modo de

decisiva para

que

a

falar do paciente: se é lento ou rápido, se o tom da voz

manutenção da terapia; por isto muitos psicólogos

está alto ou baixo, se a entonaçâo é monótona ou

acham que essa estratégia pode ser

aceitam que o paciente não se identifique. Um exemplo
pode ser encootr.mo na página

vibrante e cheia de inflexões. Finalmente, com os

SamurilulIII, recurso

videofones, podemos capturar a imagem dos pacientes,

terapêulico parnsuicidas,oodeessedesejode anonimato

resgatando as observaçõcs da expressão lisionômica e

seja respeitado. Para resguardar o anooimato, é possível

postura corporal. Embora mais raras, já é possível

configurar o rofill'are de e-mail, de tal fonna que a carta

encontrar na Internet algwnas propostas de terapia

não venha a revelar nem o endcrcç:o clctrônico nem o

através de teleconferências que, usando a tccnologia do

nome da pessoa. Além disto, existem outras garantias de

CU-See-Me, pennitem imagens maiores e mais nítidas.

sigilo, através de recursos como o

The Anonimizer

o futuro só lende a refinar a eaptura dos discursos nlio

(hl/p://www. ununymb:r.t.oml) . que dificultam o

verbais, através da velocidade das transmissõcs em

rastreamentodas cartas.

bandalarga. Portanto apráticadas terapiasort-linc nãoé

Outras objeçõcs à terapia

on-fine são mais

um

procedentes e reft:rem-se à irnpossibilidade de observar

sonho impossível.
Se a intervenç1lo

oll-Iine ser:í tão eficaz quanlo

pistas não verbais, tão importantes na decodifkar;ào

uma psicoterapia realizada presencialmente. ainda é

çorreta do discurso. Como perceber os silêncios, as

muito cedo para saber. No entanto, para algumas

pausas prolongadas ou breves e outros fenômenos

pcssoas,cssa parcceaprcscntar-secomo únicafonnad�

importantes da comunicaçâo verbal? De fato, em um

accsso a umatcrapia. Em funçi'lo de frcqüentcs viagens,

atendimento presencial, os padrões não verbais sáo

uma ex-paciente virtual conscguiu ser atendida atran:s

importante� indicadores para a compreensão dos reais

de

laprop e afinna que foi assim que conseguiu

sentimentos e emoçiíes da pessoa. Sua ausência pode

"explorar pensamentos e sentimentos em grande

levar a falsas avaliações sobrc humor e estado de

profundidade - tomando tanto tempo quanto queria e

ânimo. Essa crítica torna-se ainda mais consistente

cscrcvcndo tanto quanto desejava ( ... )".4 Sua confiança

quando pensamos que s�o poucos 05 psicólogos

no poder da

treinados na análise do

att:mlimento psicol6gico passou a scr tanto que Martha

esrilo do texto. Tal dificuldade
atingc dirctamente o recurso do e-mail. Na verdade, o

Nel c o m o instrumento para um

Ainswonh (1995), consultorn de telecomunicações,

e-mail comporta ainda wna outra questão, que diz

organizou uma lista de profissionais qualificados,

respeito à censura secundária, pois o que o paciente

mantida em sua página Meram$ia

expressa pode ser elaborado várias vezes até compor a
liltima versão, finahncntc enviada para o terapeuta.
Contornando o argumento da ausência de

No

entanto,

apesar

de

depoimentos

entusiasmados de ex-pacientes virtuais, não imaginamos
que essa prática possa ser desenvolvida por

lodos os

infonnaçõesnão-verbais, é preciso lembrar que apesar

terapcutas oudirigidapara qoolqucr pessoa. Terapeuta e

da !XIpularidade do correio elelrÔnico, existem outras

paciente precisam sentir-se confortáveis nestas

tecnologias como

interaçõcs virtuais e também possuir habilidades

char e-phone, vídeofone e

teleeonferência. Esses recursos oferecem melhores
condições

paro

instrumentalizar o terapeuta

4. /lIlp:/lwww.melanoia.org.

on-Iine

especificas. A

rerapia O/l-linc se constitui, sem dúvida.
alguns

em um processo terapêutico, usada, por

IJJ

AIII�"l1noo·line

para auxiliar algumas pessoas, com alguns
para certas
pessoas, essa poderá ser a única fonna possível de
terapia. para outras, essa prévia terapêutica podcr.í. ser a
porta de entroda para um atendimento presencial.
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psicólogos,

tipos de dificuldades e problemas. E. se

Finalizando, gostaríamos dc citar Pierre Levy

(1996), autor bastante sensível às disçussões �brt: as
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hUp://www_me/anoia. orgl.
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fonnaçõ<:s sociais contemporâneas da sociedade:

completas (Tomo

"Cessemos

B i b l i o t e c a N u e v a Madrid (Tr a b a l h o original

de

diabolizar u virtual (como se fosse o

Ç{)ntririo do real!).

A escolha não é entre a nostalgia de

um real datado e um virtual ameaçador uu excitante,

mas entre as diferen/(!l,' concepções da virll/af' (p. I 17).

Parece inevitável que a prática da psicoterapia
avance na dircção da Internet. No entanto, antes de se
constituir em território, o mundo virtual precisa ser
melhor desbravado. Apsico/erapia virt/lo/ não pode ser
colocada como substituta implacável e definitiva dos
atendimentos reais. Ela deve ser pensada como uma

prática diferente, que poderá ser independente,
complementar ou paralela ao atendimento presencial.
Trabalhando em outro espaço terapêutico, a

terapia

on-line apresenta semelhanças e diferenças, em relação
á terapia tradicional, que n e c e s s itam de um
mapeamento. Para isso, torna-se profundamente
necessário ampliar a discussão sobre as práticas
vinuais, organizando uma adequada fundamentação
teórica e gerando pesquisas que possam apreender 3
real eficácia dessas intervençõcs virtuais.
Embora compartilhando objetivos comuns, a
psicoterapia tradicional e a terapia vinual diferem em
uma multiplicidade de aspectos. Precisamos
demarcar diferenças e semelhanças, definindo as
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precisamos conceituar e aprender a lidar com este
novo personagem que é o paciente v i r t u a l ;
precisamos redefinir os parâmetros de antigos

selfings, de forma a incorporar espaço e tempo dessa
nova cena virtual, com seus recantos maravilhosos e
suas complicadas armadilhas. Porém devemos,
sobretudo, pensar em

um novo estilo de inlervenção.
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mul/imidia e deslerritorializante, fato que talvez
possa potencializar ainda mais a força de nossas
intervenções terapêuticas no plano do virtual.
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