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"Espalhe que o amor não é banal. E que, embora 

estejam distorcendo o sentido verdadeiro dele 

nos tempos modernos de hoje, ele existe e é o 

ingrediente mais importante da vida, a própria 

porção mágica da felicidade. 

Menino...desejo seus desejos como meus 

desejo..." 

Mario Quintana. 



 
 

RESUMO 

Hoje, os meios tecnológicos têm sido cada vez mais importantes no nosso 

cotidiano. Essas modificações na forma de se comunicar de cada individuo têm 

influenciado na forma como as pessoas têm lidado com suas relações 

interpessoais, influenciando assim também em seus relacionamentos afetivos e 

amorosos. A lógica do capitalismo tem sido uma das maiores responsáveis por 

essas questões, onde a produção e consumo tem articulado a forma de lidarmos 

com nossas questões amorosas, perpassando pela forma com a qual lidamos 

com nossos desejos mais profundos, O amor tem tido um cenário incorporado 

pelos ritos românticos que são construídos através das propagandas e produção 

cultural de massa. 

 

Palavras-chave : Contemporâneo; Consumo; Amor; Desejo; Capitalismo. 
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RESUME  

 

Today, the technological means have been increasingly important in our daily 

lives.  These changes in the way of communicating of each individual have 

influenced the way people have dealt with their interpersonal relationships , thus 

influencing also on their emotional and romantic relationships . The logic of 

capitalism has been one of the most responsible for these issues , where 

production and consumption has articulated how to deal with our love issues , 

passing by the way in which we deal with our deepest desires , Love has had a 

corporate scenario the romantic rituals that are built through advertisements and 

cultural mass production. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é um resultado parcial de uma pesquisa bibliográfica onde 

foram vistas algumas bibliografias para uma tentativa de reflexão a respeito das 

relações amorosas na contemporaneidade, observando alguns autores como 

Maria de Fátima Severiano, que trata a questão do consumo no contemporâneo, 

inclusive fazendo uma discussão a respeito do tempo, que, segundo ela, entra 

nesta mesma lógica de funcionamento do consumo. Severiano também, ao 

decorrer deste trabalho,será apresentada para tratar da lógica do desejo atrelada 

à dinâmica do capitalismo. Através da leitura de Severiano pude observar a 

contribuição de Marcuse que também traz sua colaboração quando falamos da 

lógica do desejo, em cuja dinâmica é chamada por ele de "dessublimação 

repressiva", que é um mecanismo pelo qual o mercado captura o desejo do 

individuo. Dentro desta discussão é trabalhado a respeito do narcisismo primário 

e secundário, e, por isso, é citado Lash para apresentar a noção de “cultura 

narcisista”, visto que o individualismo é tomado como valoroso. Jorge Coelho 

Soares e Ariane Ewald também são apresentados neste trabalho ao tratarem do 

conflito entre a “cultura do ter” e do “ser”na sociedade de consumo e narcisista. 

Eros acaba não tendo seu lugar onde a cultura do narcisismo e a dinâmica de 

produção e consumo estão em evidencia. 

Sérgio Costa, em um momento deste pesquisa entra em cena fazendo 

alusão ao trabalho de Eva Illouz, onde sua pesquisa aponta para a hipótese de 

que adoecimento psíquico das pessoas nessa sociedade está voltado para o 

aumento da oferta e consumo ligados ao amor romântico.Jurandir Freire Costa 

mostra-nos através de suas pesquisas que o amor romântico, vem vivenciando 

muitas transformações ao longo dos tempos, que não necessariamente a ideia do 

romantismo está ligado à emoções positivas, como felicidade. 
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CAPITULO 1 

TECNOLOGIA, TEMPO E MERCADO NA SOCIEDADE DE 
CONSUMO 

 

A presença cada vez mais constante da racionalidade tecnológica é 

característica da sociedade contemporânea. No cotidiano, as pessoas se vêem 

intermediadas a quase todo instante pelos aparatos e dispositivos tecnológicos, 

hoje, principalmente, os digitais, que cada vez mais se introduzem nas 

intimidades: no trabalho, enviando e recebendo e-mail, na relação com os amigos, 

participando de grupos pelas redes sociais, em que compartilham interesses. O 

próprio homem vai gerando tecnologias mediante suas necessidades. Mas, como 

se a cada momento fossem havendo novas necessidades de inovação, novos 

aparatos tecnológicos vão surgindo, modificando o próprio homem. 

Hoje, as relações afetivas são constituídas de forma diferente, uma vez que 

o afeto não depende do “olho no olho”. Temos uma outra forma de construir afeto, 

através das redes sociais, onde pessoas formam amizade, namoram e até 

mesmo elaboram seus lutos. Com a multiplicação de tecnologias digitais, a 

própria noção de tempo, e sua relação com o espaço, tem se modificado. As 

noções de segundo, minuto e horas têm sido percebidos de forma diferente 

através do uso das novas tecnologias, como se não houvesse limites, como se o 

homem hoje pudesse ter tudo sobre seu domínio, todo o conhecimento ou 

informação em um piscar de olhos. Com apenas um “clique”, tudo isso faz parecer 

que o tempo “corre” muito depressa, dando a sensação de termos pouco tempo. 

Com isso, pode se ter a imaginação de que o passar do tempo está acelerado, 

inclusive o pouco tempo que se tem livre.  

Com tanta “correria do dia a dia” do indivíduo contemporâneo, o tempo livre 

não pode ser considerado propriamente “livre”, já que liberdade não se encaixa 

bem nesse contexto de viver em uma sociedade onde não ter o que fazer nos 

parece uma tarefa difícil. Queremos a todo tempo produzir algo, seja em sentido 

de produção de trabalho, de novas relações interpessoais, ou consumir um objeto 

novo lançado nesse mundo imediatista, porque não pode ser depois, tem que ser 
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agora, já. Ou, para ontem. Porque o tempo corre e se não corrermos também 

ficaremos para trás, ou seja, a sensação “desencaixe” social. 

O indivíduo procura o reconhecimento no lugar onde ele está inserido, e, 

numa sociedade consumista, isso acaba se dando a partir do momento em que 

ele adquire produtos que acabaram de ser lançados no mercado. E não basta ser 

novidade, tem que ser de determinada marca, que acaba representando o meio 

pelo qual se conhece e reconhece sendo de valor. O fato de o indivíduo consumir 

algum tipo de objeto que esteja à venda não tem a ver somente com questões de 

“compra e venda”, mas com quem tem o poder em um determinado grupo. É a 

forma de comunicação sem palavras, de quem está mais atual, na moda, ou mais 

inteirado dos avanços tecnológicos. O consumo não se limita à obtenção de 

mercadorias. Pessoas consomem tempo, pessoas e até mesmo relações, 

fazendo delas descartáveis. Sendo assim, é possível, ou mesmo provável, que 

sejam trocadas a qualquer momento, não só no momento em que já não estão 

funcionando mais, ou não estão atendendo mais as expectativas, mas também, 

por vezes, meramente pelo fato de que surgiram novas à venda, com mais 

recursos e mais funções que podem ser usadas e descartadas a qualquer 

momento em que outra aparecer. Se consumimos também pessoas e 

relacionamentos, pessoas passam a ser enxergadas por uma visão voltada para a 

lógica de mercadoria. Ou seja, nos tornamos a nós mesmos e os que nos cercam, 

com quem nos relacionamos, mercadorias. 

As propagandas de produtos que temos nas televisões, jornais e internet 

estão voltadas para uma visão de trazer essa “liberdade ”tão almejada que 

procuramos nos tempos de hoje. A ideia que temos a possibilidade desse tempo 

livre ou até mesmo felicidade embutidas em seus produtos, faz parte dessa 

característica de sociedade de consumo contemporânea, em que o homem tenta 

trazer seus valores e significados a partir daquilo que consome. 

Quando se fala em “tempo livre” pode-se supor que a ideia predominante 

seja a de um tempo “livre” das obrigações laborais, sendo um tempo em que o 

indivíduo tenha a possibilidade de escolher qual atividade realizar, o que não 

pode ser confundido com o ócio, que é um tempo “preenchido” com nada, 

momento de repouso (Cf. SEVERIANO; BENEVIDES, 2013, p.41). O dito “tempo 

livre” é parte da lógica do consumo, porque no tempo que seria supostamente 
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livre, o indivíduo aproveita para comprar, para gastar em salões de beleza, cuidar 

da saúde, estar online verificando a caixa de e-mail, na rede social se 

comunicando com algum amigo ou fazendo compras online. Não importa o que há 

de se fazer nesse “tempo livre”, o que importa que ele é ilusório se o tomarmos 

como parte constituinte da lógica de consumo. Segundo Jorge Coelho Soares, 

tudo é revertido para o consumo: trabalhamos almejando um tempo livre para ter 

divertimento, gerando assim economia com mais gastos; gastamos tempo nos 

divertindo e dinheiro na diversão, ou seja, fazendo o mercado se movimentar, 

mesmo quando não se tem a ideia voltadas para questões especificamente, ou 

claramente, mercantis. A vida social vai se tornando como de uma empresa, onde 

se tem hora para tudo, tudo muito bem programado, tem hora marcada para o 

lazer, a alimentação, os compromissos e outros, fazendo parecer com uma rotina 

de trabalho, em um momento que não deveria ser como tal. Não a toa, algumas 

empresas têm investido em tornar o ambiente empresarial como se a pessoa 

estivesse em tempo livre, tornando os horários flexíveis, podendo se trabalhar até 

mesmo da própria casa, através de envios de e-mails.  

Contudo, interessa considerar as contradições sociais em perspectiva 

histórica, o que, de acordo com os autores estudados, deve levar nossa atenção à 

estrutura da modernidade, em especial às transformações ocorridas desde as 

Revoluções Científicas e Industriais, a partir do século XVII, e o Iluminismo, no 

século XVIII, que proporcionaram avanços nas descobertas científicas, na 

racionalidade tecnológica e a aposta na razão humana, contrariando a tradição 

centrada no poder da Igreja. A revolução científica veio trazer um pensamento 

revolucionário, em um período onde a influencia da igreja era muito forte. Esse 

período da revolução científica já era uma preparação para o período do 

iluminismo. Nesse momento, o pensamento passou a ser regido pela lógica da 

razão, o que foi um grande suporte para o pensamento iluminista. 

O conceito iluminista de progresso encerrava um otimismo quanto 
ao futuro da espécie humana. Ali havia implícita a crença de que 
os avanços da ciência, da técnica e da razão propiciariam não 
apenas uma melhoria nas condições objetivas de vida do homem, 
mas também seriam capazes de atender aos anseios por bem-
estar subjetivo, realização existencial pessoal e felicidade. Isso se 
devia, principalmente, à combinação de alguns elementos da 
tecnociência, a saber: o avanço do saber científico; o domínio 
crescente da natureza pela tecnologia e o aumento exponencial 
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da produtividade e da riqueza material, tendo como aliada a razão 
instrumental. (SEVERIANO et AL, 2014, p.74-75). 

 

Para os Iluministas, a felicidade viria com os avanços da razão e da 

ciência, e, junto disso, a possibilidade de substituição do homem pelas máquinas 

permitira que os indivíduos tivessem “tempo livre” para dedicar se ao lazer e 

outros afazeres pessoais. Quanto mais avançada a tecnologia menos esforço 

teria o homem que fazer para executar determinada atividade. “Marx fala de um 

‘distanciamento’ do trabalhador em relação aos instrumentos de produção em 

conseqüência de um sistema de máquinas cada vez mais automatizadas” 

(Ibid.,p.76). De acordo com Maria de Fátima Severiano, em meados do século 

XX, Marcuse também pensou a respeito, crendo que a evolução das máquinas 

tanto haveria menos tempo gasto em trabalho, quanto que esse trabalho 

necessitaria de menos pessoas o executando. Porém, diz a autora, referenciando 

Marcuse, Adorno e Horkheimer, “em vez disso, resultaram em uma subordinação 

cada vez maior do homem ao aparato produtivo e de consumo, concebido como 

um fim em si mesmo”. (Ibid., p. 78). 

Segundo Jorge Coelho Soares (2013), nos séculos XVII e XVIII a ideia não 

era comprar e ter tempo livre, mas trabalhar. Hoje, ao contrário, somos 

estimulados a gastar. Temos a possibilidade de passear em um shopping, por 

exemplo, e no próprio passeio podemos desfrutar do “descanso” na praça de 

alimentação. Importante observar que a tecnologia sozinha, por ela mesma, não 

tem nenhuma força, se não por quem usufrui de seus feitos, ou seja,o homem, 

que a faz evoluir com suas criações e descobertas. Pode-se notar essa vontade 

de avanços tecnológicos em filmes de Ficção Científica que projetaram máquinas 

futurísticas, robôs que realizam tarefas e outras coisas mais, o que era mostrado 

de forma fictícia não contava com uma questão muito importante, nosso precioso 

tempo. Essas tecnologias podem não ter se tornado tão práticas como se 

mostravam nos filmes, mas se tornaram muito imediatas, através das relações do 

dia a dia com as pessoas, com aparelhos cada vez menores, cabendo no bolso 

de cada individuo, levando um mundo de informações que não são levadas 

através de carros que voam ou naves que tele transportam, mas com apenas um 

piscar de olhos, não necessariamente a um clique, hoje temos a opção de apenas 

com a emissão de voz, de uma palavra nos conectar com o mundo. Até mesmo a 
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forma de estudar hoje ganhou novo caráter, pois hoje há uma gama de 

possibilidades de se pesquisar, a pessoa pode entrar online através de seus 

notebooks, Ipods, celulares, tablets, e ler artigos, publicações, baixar livros e 

outros, tudo isso sem ao menos precisar sair do lugar físico que seu corpo ocupa. 

A princípio, como afirmamos, todo o avanço das máquinas e da tecnologia 

teria como objetivo principal o aprimoramento e conforto voltados para a questão 

do trabalho. Porém, essa ideia foi se expandindo para o meio social, com o 

objetivo de levar mais velocidade na forma de como as pessoas se comunicam, 

mais comodidade, ao ponto de o indivíduo não precisar ao menos se mover para 

chegar em algum lugar, ou comprar alguma coisa. Os equipamentos tecnológicos 

parecem fazer parte de todos nós, como que uma parte de nosso corpo por serem 

de fácil locomoção de tão pequenos. Poderia se imaginar um ideal de mundo, 

onde tudo é muito prático, porém vai ficando despercebido a presença física, os 

encontros sociais, pois não se precisa estar em um lugar imóvel, em um ponto 

fixo para manter a convivência social. Estamos conectados ao mundo e o mundo 

a nós, porém a um mundo virtual, subjetivo, muitas das vezes ideológico, toda 

esse mundo o qual o indivíduo pode acessar não necessariamente o torna livre, 

nem o fato de ele estar “sozinho” o torna solitário, mesmo sem a presença física 

de um outro ser, o homem esta cercado de mensagens, ligações, notificações de 

marcações nas redes sociais, o que o torna conectado em uma rede de pessoas 

mesmo não estando de corpo presente. 

A mercadoria, se é que pode se dizer assim, mais almejada para consumo 

de hoje é o tempo, e tem sido um objetivo quase inalcançável. Quando se fala em 

consumo, não necessariamente existem muitas pessoas que têm o poder de 

comprar tudo o que vê pela frente, mas vai além disso, porque não se limita a 

trocas de dinheiro por mercadorias, há o consumo de pessoas, relações e outros. 

Como pudemos concluir a partir da leitura de Jorge Coelho Soares (2013), o 

tempo é constantemente percebido de uma única forma em meio a nossa 

existência, uns bons e outros nem tanto, e, no meio disso, sobrevivemos. 

Estamos sempre com tantos afazeres que não pensamos no transcorrer do 

passado e nem do futuro. Estamos envolvidos em tantas coisas que nos parece 

que o tempo não para, temos a crença de que ele está correndo junto com essas 

coisas que nos ocupam. Nossos afazeres tem que ser muitos e, além disso, tem 
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que ser todos eles ao mesmo tempo. Se entre uma atividade e outra tivéssemos 

“um tempinho” de reflexão ou de pausa, poderíamos desenvolver mais 

criatividade, imaginação, e até novas ideias em relação ao que estivesse pôr vir. 

O que é importante ressaltar é que as pessoas estão cada vez mais aceleradas, 

porém o tempo está onde sempre esteve, ou seja, não é o tempo que corre, são 

as pessoas que estão sobrecarregadas de múltiplasinformações e metas a serem 

atingidas.  

O tempo hoje é a coisa mais importante, pois somos cobrados a sempre 

termos um “tempinho sobrando”, para dar atenção aos filhos, para cuidar de nós 

mesmos, a própria mídia lança propagandas voltadas para a valorização do 

tempo atrelada a algum produto, cosméticos que limpam a pele em menos tempo 

que o da concorrência, ou produtos de limpeza de casa que fazem a pessoa 

limpar sua casa gastando menos tempo e assim vai. “Temos que fazer sempre 

mais coisas em menos tempo.” (SEVERIANO, 2014, p. 83).  

Nossa hipótese é que essa aceleração social, que provoca a sensação de 

“compressão” do tempo, está em direta relação com o avanço do capitalismo, e, 

assim, com a sociedade de consumo. O objetivo da “produção” capitalista não 

seria a “produção de produtos”, mas a “produção de desejos”. A ideia é produzir o 

desejo no indivíduo de ter determinada coisa, mesmo que pareça fútil ou sem 

necessidade. Quando compra algo não é somente um tramite mercantil, mas uma 

forma de pertencimento a um determinado meio ou pertencimento de si mesmo. E 

não basta ter apenas um objeto, um aparelho, tem que se ter mais. Não há ao 

menos tempo de se pensar em quão velozmente vamos sendo bombardeados 

com explosão de fábricas de necessidades: fabrica-se a necessidade de se ter 

um celular que receba e envie e-mails pois foi criado um emprego onde tem que 

se mandar e-mails o tempo todo, como por exemplo quando se traz trabalhos 

para serem concluídos em casa porque exige-se tanto do indivíduo que só o 

tempo no trabalho não basta para tal execução de atividade. 

Passamos a ter a sensação de o tempo passa tão rápido que mal tomamos 

uma decisão e já somos colocados à prova de tomarmos outras tantas decisões, 

seja se vamos comprar um objeto novo, ou que roupa vestir, a que lugar ir. 

Permitimos que nossas vidas sejam invadidas por meios tecnológicos, pois 

nossas rotinas do dia a dia estão expostas através de fotos ou atualização de 
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status nas redes sociais, e é tudo tão “corrido” que não prestamos atenção a 

essas questões. Isso faz com que achemos normal tal invasão, e nem ao menos 

nos causa estranhamento. Acabamos tendo a crença de que seria quase 

impossível imaginar nossas viagens, estudos, trabalhos e lazer sem contar com a 

presença de uma máquina digital, um notebook ou porque não, um smartphone 

que poderia fazer todas essas funções. Com todo o avançar das tecnologias não 

se conseguiu ainda encontrar uma saída para o mal estar da falta de tempo. Pois, 

ao contrário, a ideia do capitalismo é não haver uma divisão entre o tempo que se 

gasta trabalhado e o tempo que se tem livre, pois, pela lógica capitalista, “tempo é 

dinheiro” e o tempo que se gasta produzindo será gasto em mesma proporção 

consumindo.  

Cabe observar a constituição de subjetividade em indivíduos cercados por 

tantos “bombardeios” de propagandas e ofertas, nesse contexto de produção e 

consumo, onde é deixado claro uma subjetividade voltada para a ideia de 

coisificação das pessoas, onde o mais importante é o que as pessoas têm e não 

quem são.O indivíduo constrói sua subjetividade a partir da cultura, costumes e 

crenças, questões sociais, as propagandas não se preocupam em levar em 

consideração essas fontes de produção, criam produtos que interferem nessa 

dinâmica, gerando formas de existir que passam a ser elaboradas pelo mercado e 

que reflitam, assim, as posições e lugares que ocupamos em relação a ele. 

Sentimentos, emoções e afetos, felicidade, carinho e amor estão embutidos 

em propagandas, para que se tenha uma crença de que tais sentimentos estão 

intrínsecos a esses produtos, fazendo o indivíduo acreditar que adquirindo tais 

produtos, esses sentimentos virão acompanhados. Assim cria-se uma concepção 

de que esses sentimentos podem virar bens de consumo, reafirmando assim a 

sociedade contemporânea como baseada no consumo capitalista. Com o 

consumo de marcas que trazem consigo mensagens de poder, autoconfiança, 

espírito de liderança, o indivíduo que as usam pode se sentir inserido em 

determinado grupo social, porem ao mesmo tempo traz a ideia de exclusão (Cf. 

SEVERIANO, 2013, p.122). 

Nas décadas anteriores a passagem para os anos 1960-70, a mídia 

enfatizava a venda de produtos “em massa”, para que todos pudessem consumir, 

produtos que estivesse ao alcance de todos. Hoje, contudo, a lógica da “massa” 
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foi substituída pela “personalização”, pois entende-se que cada indivíduo pode ser 

visto de maneira individual, visto que cada pessoa possui desejos e vontades 

próprias, diferenciadas, cada um com seu estilo, e poder aquisitivo. (Ibidem, 2013, 

p.127).Esse individualismo na hora da compra gera um valor de significado em 

relação essa pessoa que compra com esse produto adquirido, segundo 

Baudrillard, citado por Severiano, essa lógica é chamada de “valor-signo”. 

Mas será que se trata de necessidade, ou de desejo, que parece 

necessidade?Segundo a teoria freudiana desejo é “uma tensão interna de energia 

libidinal em direção a um objeto externo, apesar de fantasmático.” (Ibidem, p.135), 

não tendo a ver somente com questões internas do psiquismo humano, mas 

também relação com múltiplas questões externas, não sendo necessariamente 

harmoniosa, tem suas tenções e conflitos. Sendo a subjetividade uma construção 

social, cabe atentar ao que está sendo construído socialmente para a produção 

desse desejo, e o que a publicidade tem trazido como ideais, a partir de suas 

propagandas cheias de promessas ilusórias de felicidade e autonomia do 

indivíduo.As propagandas conseguem entrelaçar seus consumidores por 

conseguir ter a mesma linguagem, e por conseguir atingir os desejos mais 

profundos dos indivíduos. 

Ano vem, ano vai e tudo se repete. As datas comemorativas sempre nos 

instigando as compras exacerbadas, com um ideológico de manter as tradições, 

ligadas a compras, agrados e consumos. Dia das mães, dia dos pais, das 

crianças, natal, ano novo entre outras. É um momento de confraternização, rever 

os amigos e familiares, porem não somente isso, essas datas estão ligadas ao 

comercio para compras de presentes. Mesmo aquelas coisas que parecem mais 

sublimes e sutis, vem embutida a ideia de comprar para estar enquadrado no 

clima da respectiva data, como as arvores de natal, por exemplo, que tocam 

músicas natalinas que objetivam provocar determinamos sentimentos. O sistema 

capitalista visa não somente produzir coisas, objetos para serem consumidos, 

mas produzir também crenças e ideologias para que pessoas sejam adeptas. 

Pessoas acham que por acompanharem o sistema, estarem na moda, ou com um 

produto que acabou de ser lançado, terá a sensação de liberdade, porem é uma 

crença falsa uma vez que estarão entrelaçados a esse sistema. "no capitalismo, 

ao consumir coisas somos também consumidos pelo sistema." (LIMA, 2002, p. 
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39). Existem aqueles que por motivo de não ter o poder de capital para se 

enquadrarem a esse sistema capitalista vivem a angustia de tal situação, vivendo 

a exclusão. Temos no mercado hoje variado modelos de um único produto, o que 

facilita a obtenção do mesmo por indivíduos de diferentes classes sociais, isso é o 

que gera a exclusão, como, por exemplo, um individuo que convive com pessoas 

que tem o celular mais atual ou top do mercado, ficara a margem do sistema se 

ele não estiver atualizado no que há de mais novo e seu celular tiver sido lançado 

a dois, um ou ate mesmo meses atrás (Ibidem, p. 40). A busca pelo diferente e 

mais atual pode ser comparada, em analogia, a uma maratona, onde todos 

correm com intuito de chegar em primeiro lugar, vivendo a lógica do mercado 

capitalista, querendo ter mais e mais, não somente em mercadorias, mas ter mais 

amigos nas redes sociais, na vida do cotidiano e outros. E quem não tem muitos 

amigos sofrem o mesmo problema de exclusão, porque essa é uma conseqüência 

de tudo que esta vinculada ao sistema capitalista, ou seja, não é somente ter tem 

que mostrar que tem, senão não faz sentido ter. 

No capitalismo, se produz além da necessidade humana. Produz-se muito 

mais do que a humanidade precisa, o que também diferencia esse modo de 

produção dos seus antecessores. O capitalismo produz bens para continuar 

produzindo bens: produz para continuar produzindo. Assim, o capitalismo não 

produz objetos para sujeitos, mas sujeitos para objetos. Neste sentido, a 

produção de desejo objetiva “confundir”, ou atravessar, o que é desejo e o que é 

necessidade, Esse modo de produção faz com que aquilo que é desejo pareça 

necessidade e ocupe mesmo um lugar como se fosse. Na leitura marxista, o 

mecanismo que permite esse processo de confusão entre o desejo e necessidade 

é o “fetichismo da mercadoria”. A palavra fetiche no latim original é facticius, 

artificial, fictício, como se a mercadoria começasse a ter vida própria,e, a 

comunicar-se entre elas, sentimo-nos enfeitiçados e atraídos a consumirmos a 

mesma. Os significados que essas mercadorias têm para cada um de nós, como 

status, ficam muito mais em evidência, e desconsideramos o processo de 

construção da mesma, todas as questões sociais envolvidas nesse processo, 

relações de exploração da natureza e do homem sobre o homem. Acontece, 

assim, uma inversão, pois o sujeito pensante, que é o criador do objeto,passa a 

ocupar uma posição contrária: o objeto que foi criado passa a assumir o papel de 
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sujeito e o sujeito se torna um objeto: fenômeno chamado de reificação, ou 

coisificação. 

O homem moderno habita em um mundo cheio de desejos, onde a cada 

momento tem que renunciar esses desejos. Temos um individuo que não é 

estimulado para a promoção social, ou seja, uma autonomia financeira, não é 

estimulado a abrir um a loja ou escritório próprio, ao contrario disso a aflição deste 

individuo é não perder seu trabalho, neste contexto não temos  indivíduos que 

abrem seu próprio negocio, visando uma realização de um sonho, mas sim por 

terem outra opção. A respeito desta lógica Lasch fala sobre o tamanho da 

dinâmica de funcionamento envolvida nesse processo psicológico, onde as 

propagandas escondem por trás de seus dizeres bonitos de garantia a tão 

sonhada felicidade, o tão temido endividamento através de cheques, cartões de 

credito ou carnês, com promessas de as compras poderem ser pagas no futuro, a 

ideologia é que precisa ser consumidos objetos agora, já, porque o tempo passa 

muito rápido, e neste mundo capitalista não esta no "script" perder nada. (SANTI, 

2005, p.5). 
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CAPITULO 2 

CONSUMO, DESEJO E EROTICIDADE 

 

Como afirmamos no capítulo anterior, o consumismo é parte essencial do 

capitalismo contemporâneo, onde o homem tem uma falsa sensação de 

liberdade, gastando a maior parte de seu tempo trabalhando e comprando coisas 

que são apresentados a ele através de um “bombardeio” de propagandas, 

veiculadas por diferentes mídias. O consumo, no capitalismo atual, é o que acaba 

gerando a sensação de pertencimento a um determinado grupo, ou seja, 

produzindo uma identidade, um estilo de vida, de modo que as relações 

interpessoais acabem sendo baseadas nesta mesma dinâmica do consumo. 

O vínculo entre o sujeito e o objeto de consumo é, todavia, sutil e 

complexa. Não se trata de uma imposição do objeto ao sujeito, em que o 

consumidor, sem opção, haveria de se submeter. Trata- se de uma relação co-

participativa, conforme alerta Severiano (2014, p.135). O convite ao consumidor 

praticado pela propagação de comerciais, através de televisões ou internet, 

consegue chegar até o desejo do individuo consumidor porque se expressa de 

uma forma que o mesmo se identifica. Para Severiano, o processo é o de 

identificação do individuo com o objeto de desejo. 

 Existem algumas razões para afirmar que "a lógica do desejo se subordina 

a lógica do mercado" (Ibid., p.136). Marcuse fala a respeito de uma estratégia 

usada pelo mercado, que é a captura do desejo dos indivíduos, nessa sociedade 

onde as vontades e desejos das pessoas são produzidas de uma forma 

massificada (por isso chamada de "sociedade de massa"), que ele chama de 

"dessublimação repressiva". Trata-se de uma “chave” para o entendimento dessa 

dinâmica de produção, consumo e desejo, que funciona sob uma lógica de 

funcionamento voltada para o beneficio do próprio ideal que o capitalismo prega. 

Na sublimação, a pulsão erótica é reprimida e voltada para questões de convívio, 

já na dessublimação repressiva não há uma repressão dessa força libidinal: a 

pulsão erótica é canalizada e usada em sua completude em favor dessa dinâmica 

de produção e consumo. 
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De acordo com Maria de Fátima Severiano (2013), para Freud e também 

para Marcuse, a sublimação é fruto de uma repressão, mas não necessariamente 

como conseqüência. Na sublimação existe uma consciência do que esta sendo 

abdicado, com isso permanece a vontade de libertação. Para Freud, as pulsões 

sexuais têm um destino (uma meta) que é voltada para questões sexuais, e 

quando acontece a sublimação essa pulsão sexual direciona-se para um outro 

objeto não necessariamente sexual, dessexualizando-se. É preciso a inibição das 

pulsões sexuais para que consigamos viver em sociedade, mantendo amizade e 

convivência com parentes. A sublimação permite canalizar a energia libidinal para 

algo produtivo, como para trabalho, ou para as atividades artísticas.  

A “dessublimação repressiva” é a canalização erótica para o consumo. A 

pulsão erótica não é reprimida, mas direcionada para a manutenção do próprio 

sistema capitalista, projetamos isso nas relações interpessoais e amorosas (Cf. 

PISANI, 2004). 

Na “dessublimação repressiva”, os riscos das explosões 
pulsionais são eliminados porque esta, de fato, promove uma 
contração de Eros, reduzindo-o à sexualidade especificamente 
genital; além disso, essa contração torna-se invisível em face da 
ruidosa “liberação sexual”, intensamente difundida pela então 
indústria da propaganda (SEVERIANO, 2013,p.137). 

 

 De acordo com a leitura marcuseana, a pulsão erótica é responsável 

também por toda potência subversiva, crítica e revolucionária que o capitalismo 

deve, para manter-se, rejeitar ou incorporar a seu favor. O desejo é buscado em 

sua origem, "e o sexo converte-se em poderoso instrumento de adequação ao 

sistema" (Ibid., p.137). A ideia não é proporcionar uma libertação do individuo, 

mas manter esse individuo mais aprisionado a esse sistema de produção, 

consumo e desejo.  

 A partir do final dos anos 1970, apareceu um conceito importante para a 

interpretação crítica da produção de desejo pelo capitalismo, que pretendeu 

identificar o modo pelo qual modos de existência são elaborados socialmente de 

acordo com a relação produção, consumo e desejo: viveríamos numa Cultura do 

Narcisismo (LASCH, 1983). Lasch, historiador cultural norte-americano, fala a 

respeito da base e suas intenções a respeito da normalização do narcisismo 

patológico entre os americanos. Ele fez uma rigorosa pesquisa, pois, nos anos 70, 
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pôde observar nos americanos um tipo de comportamento das pessoas em 

relação umas com as outras como se, ao tempo todo, necessitassem da 

aprovação das outras para perceber suas próprias existências (Cf. 

STREPARAVA, 2012).  

   “O termo ‘narcisismo’ é empregado em psicanálise para designar um 

comportamento (verhalten) pelo qual um indivíduo ‘ama a si mesmo’" 

(KAUFMANN, 1996, p. 347). A "cultura do narcisismo" teria sido o modo pelo 

qual, nas ultimas décadas, a ideologia capitalista moderna adotasse uma busca 

de "realização individual" por meio da pertinência aos símbolos voltados ao 

consumo. 

 De acordo com Freud, existem dois tipos de narcisismo: o narcisismo 

primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário é uma fase do homem 

que vem antes da constituição do Eu, esse momento que tem como característica 

uma mistura do eu com o mundo, constitui-se por uma união fantasiosa. O 

processo de individuação é um processo pelo qual acontece a transformação do 

narcisismo em caminho ao outro e aos princípios culturais, devido algumas 

doenças ou quando durante os estágios de desenvolvimento há algum trauma ou 

insatisfação, tem a probabilidade de acontecer um processo de regressão 

libidinal, que é quando origina o narcisismo secundário, ou seja, o individuo sai de 

cena em relação aos interesses à coisas relacionada ao mundo referente a ele 

mesmo, com a intenção de voltar ao estado originário primário de completude. 

(SEVERIANO, 2013, p. 137). 

 Pode-se dizer, então, que o narcisismo secundário indicaria uma espécie 

de válvula de escape do individuo, em que o mesmo teria a opção de não levar 

em consideração as coisas voltadas ao mundo. Para esse individuo não teria 

importância o que está exposto no mundo enquanto sociedade, ou seja não faria 

sentido para esse individuo a crença em políticos, no que a ciência diz, nas 

autoridades e nos outros. O interesse desse individuo estaria direcionado para 

questões individualistas, o que seria uma deixa para a ideologia do consumo, que 

tem como referencia as satisfações em questões de segundos, o imediatismo 

como característica embutida em seu ideológico, trazendo assim a solução para 

questões particulares desse individuo, com a crença de um ideal, onde um 

simples objeto adquirido, comprado com a ilusão de ser uma necessidade é 
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passa a ter uma importância para esse individuo, ficando para traz o seu principio 

de realidade.(Ibid., p.138), 

 O inconsciente é governado por dois princípios, o principio do prazer e o 

principio da realidade. O principio do prazer tem a ver com questões primarias do 

ser humano, como uma satisfação repentina, contentamento, alegria,repressão 

ausente,busca sempre o prazer. Já no principio de realidade o individuo descobre 

que pode abdicar ao prazer instantâneo. Para Freud, seria possível essa 

mudança do princípio de prazer para o principio da realidade, mudança essa que 

tem a ver com as estrutura psíquicas inconscientes e conscientes. O inconsciente 

tem relação com nossos processos primários, onde atua em períodos remotos, o 

único objetivo era a obtenção do prazer, reservatório dos instintos e da libido. O 

ser humano chega a conclusão que viver o principio de prazer em sua integridade 

é impossível, então após esse reconhecimento desagradável, entra em ação um 

principio de realidade, que acaba por sobrepor o principio de prazer. Acontece 

com isso um aprendizado do individuo de renunciar quando necessário o prazer 

breve, duvidoso, acontecendo assim a preferência pelo prazer não momentâneo, 

imediato, mas o prazer que pode ser adiado. Uma vez que o individuo tem a 

consciência da vantagem desse proveito que dura, pois houve uma abdicação e 

um controle do prazer imediato, Freud afirma que o principio da realidade acaba 

por não destruir e não negar o princípio de prazer (MARCUSE, 1975, p.33-34) 

 Como já havia sido falado anteriormente a respeito da "cultura do 

narcisismo”, termo criado por Lasch, a mesma vem como uma forma do individuo 

manter sua sobrevivência em relação aos sofrimentos na vida, suas frustrações, 

relacionadas aos problemas da diminuição dos vínculos pessoais e interpessoais 

em sua trajetória no mundo ou pela frustração de seus ideais que podem vir de 

seguidos fracassos. Esse indivíduo então para com seu investimento em 

questões voltadas ao mundo e volta-se para suas questões pessoais, é quando 

esse mesmo individuo dirige-se para as ideologias do consumo como sendo uma 

forma de resgate de seu narcisismo. Essa é uma forma enganosa do resgate de 

si. O objeto de consumo adquirido (ou a ser consumido) por esse indivíduo se 

torna como que um símbolo, o objeto idealizado, uma vez que vem junto com ele 

na hora da compra promessas voltadas para a questão de prazeres imediatos, 

como sensação de felicidade, pertencimento, liderança e outros. O objeto carrega 
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o símbolo do ideal, perdendo assim seu significado enquanto objeto, e ganhando 

força em relação ao que ele representa.  

 Segundo os frankfurtianos e para Freud, a individuação envolve a 

separação do homem com a natureza, que é diferente da mistura do sujeito-

objeto, característica do narcisismo primário. A individuação busca o afastamento 

da posição do estágio de narcisismo primário com relação ao outro e aos ideais 

impostos pela cultura, o que é feito mediante ao mecanismo de sublimação, no 

qual a pulsão libidinal vai em direção a objetos que contrapõe aos interesses do 

narcisismo primário. Acontece, então, que o individuo volta-se para os ideais 

gerais em comum, tendo a capacidade de reconhecer sua existência através da 

existência do outro, e para o individuo isso se torna essencial para a consumação 

dos seus desejos. 

 A sociedade de hoje, contemporânea, visa o consumo. A ideia é que os 

indivíduos consumam, não só objetos, mas também tempo, pessoas, e usa essa 

lógica do desejo para isso, através do mecanismo de idealização e com isso o 

individuo cria uma identificação com essa lógica do mercado de produção e 

consumo. Isso se torna um meio contrário ao processo de individuação, e, com 

isso o individuo evita um confronto com a realidade, perdendo assim o senso 

critico, produzindo um enorme “encanto” em relação ao objeto, causando uma 

ilusão em relação ao mesmo, e gerando, assim, no individuo um sentimento de 

desamparo e impotência. (Ibidem, p.138). 

 O mal-estar estrutural da condição humana, como trabalhado por Freud em 

O mal-estar na civilização, nos revela numa condição de impotência e desamparo 

em relação ao enfrentamento com a realidade. E seriam três as principais fontes 

de sofrimento humano. A primeira é o fato de não termos o controle com relação a 

coisas ligadas à natureza, a segunda, a vulnerabilidade de nossos corpos, e, a 

terceira, que teria a ver com a nossa convivência em sociedade, com relação a 

existência e a quantidade de regras e costumes imposta aos indivíduos para 

vivem socialmente. Através dessas três fontes de sofrimento, conforme 

elaboradas por Freud, podemos confrontar o encantamento dos indivíduos ante o 

objeto de consumo/desejo. Lutando para aliviar esses três sofrimentos ao longo 

de sua vida, não conseguindo satisfazer seus desejos voltados para sua 
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identificação com o coletivo, a ideologia do consumo aparece oferecendo o objeto 

de consumo/desejo como uma divindade. 

 Articulando as noções de narcisismo, consumo e sofrimento psíquico, 

Jorge Coelho Soares e Ariane Ewald (2004), falam de um conflito voltado para a 

cultura do ter e do ser relacionado ao consumo, segundo eles, os indivíduos da 

modernidade tinham fincada sua existência baseada na realidade, o que 

importava era que sua vida tivesse de fato um significado, o que não acontece na 

pós-modernidade, pois o individuo pós-moderno não tem essa preocupação, 

mesmo que sua vida seja superficial, para ele o mais importante são questões 

ligadas ao pensamento do outro, do que vão pensar a seu respeito, pois o mesmo 

precisa se sentir divertido e precisa que notem isso, mesmo que seja de uma 

maneira superficial, mas se o outro não perceber essa superficialidade, já esta 

bom, pois esse indivíduo pós-moderno precisa se sentir pertencente a um 

conjunto de pessoas que sejam felizes ou que pelo ao menos pareçam estar 

felizes, além disso, tem que se mostrar agradável, tem que ser útil para suas 

próprias questões e para questões do outro e principalmente ter bens e mais bens 

adquirido incessantemente, mas tem que ser bens e serviços que venham 

agregados de valores embutidos junto com a compra, para que se possa usar o 

produto e usufruir também desses valores. Com isso esse individuo diante da 

sociedade passa a ter grande valor, pois esse valor é mensurado pelo poder 

econômico que ele tem, por tanto seu potencial erótico é canalizado servindo 

apenas como um potencial para a lógica do capitalismo, o que na verdade essa 

canalização erótica poderia estar servindo como uma força que gerasse uma 

autonomia.  

 Nessa sociedade da Pós-modernidade, o indivíduo vive um dilema onde os 

laços afetivos e os vínculos sociais estão despedaçados, seu amparo na 

manutenção de uma identidade volta-se para o consumo, e as relações amorosas 

que deveriam fluir ficam para trás, tirando o foco da alteridade, e reforçando a 

cultura do narcisismo no indivíduo e na sociedade, voltando cada indivíduo para si 

mesmo. 

 Existe uma exibição de posses e bens mostrados de forma exacerbada na 

mídia, que o indivíduo ao ver, tem uma imaginação rápida e momentânea de um 

significado de existir ao obter determinado objeto, trazendo um pensamento de 
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que o dinheiro ou a riqueza tem um poder sobrenatural e até mesmo milagroso 

para a obtenção de coisas que estão tão desfragmentados como afetos, as 

identidades, amor e a tão sonhada felicidade, e a qualidade de cada sentimento 

adquirido junto com o objeto de consumo não faz o menor sentido, o que esta em 

jogo é a quantidade, o quanto poderá ser calculado, o individuo poderá fazer um 

monitoramento dos laços afetivos e suas relações. O homem pós-moderno vive 

sedento do amor mergulhado em sua a desproteção, procurando sempre pelo 

novo, com um comportamento de investida tentando acertar, com estilos de viver 

que acreditam estar correto. Investem em qualquer oportunidade que pareça 

completar este lugar desocupado, que lhe cause alguma impressão de solidez e 

pertencimento. Esse vazio que o individuo sente acaba sendo a única forma de 

pensar sua existência, um lugar desocupado com uma infinidade de coisas para 

preencher com uma quantidade incontável de objetos no mundo. O problema para 

esse individuo pós-moderno não é sentir sua existência como um espaço vazio, 

desocupado que lhe aflige e tormenta e sim de não aceitar esse vazio como 

situação para se refletir a respeito de sua existência no mundo (SOARES; 

EWALD, 2004). 

 O desejo deseja desejar, portanto, naturalmente esse vazio, esse espaço 

que precisa ser preenchido dificilmente se enchera dessa maneira, o que resulta 

nesse individuo investir suas tentativas nas compras e compras, porem esses 

objetos adquiridos tem uma força e um poder muito grande no momento da 

compra, logo esses objetos perdem seu valor, dando lugar a pseudo necessidade 

de comprar mais ainda, porque o desejo não se satisfaz com a realização do 

mesmo, terá sempre um outro objeto que tomara o lugar do anterior com 

mensagens convidativas para o consumo e assim por diante, esses momentos de 

compra podem trazer momentos de muita felicidade fazendo assim o individuo 

passar por momentos de intensos prazeres, podendo ocorrer um corte entre o 

que é um momento fantasioso e um momento de realidade, o individuo poderá ate 

mesmo se perder em dividas, não conseguindo ter o senso da realidade de 

quanto ganha, para o quanto gasta.   

Como afirmam Jorge Coelho Soares e Ariane Ewald (2004), para Winnicott 

o fato de o individuo vivenciar e aproveitar sua própria solidão faz com que ele 

possa desenvolver-se como pessoa. Neste período pós-moderno, o individuo teria 
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que buscar um combate com sua existência, como um confronto, porém não o 

faz, buscando possibilidades de encobrir essa existência vazia, geralmente 

atividades momentâneas, não visando um futuro. A cultura narcisista, é focada na 

não promoção do amor ou desejo sexual, é deserotizada, uma vez que o erotismo 

refere-se ao prazer, desejo voltado ao outro, o que caberia a alteridade como 

integrante deste processo. 

 Eros não tem espaço em um mundo onde a cultura do narcisismo e a 

lógica do capitalismo delimitam os códigos e regras de comunicação e 

socialização. É complicado esse individuo que vive em uma cultura do igual, que 

já tem um objeto como posse se atentar pelo diferente, e a sexualidade dentro 

deste contexto, dentro de um comando voltado para o consumo, fixa em uma 

delirante divergência. Indivíduos submetidos à lógica do desempenho, comparado 

a máquinas, em funcionamento constante e acelerado, sendo consumido e 

consumindo ao mesmo tempo em que produzem. O individuo da pós-

modernidade acaba voltando sua sexualidade para a produção de relações cada 

vez mais rápidas e de tempo reduzido, com o consumo intrínseco em sua 

subjetividade, acreditando manter relações que não passam de simulações, 

relações que já nascem morrendo, sem que toda essa situação ao menos lhe 

cause espanto. 

 Nessa cultura do narcisismo/consumo, pode-se levar em consideração que 

seja uma cultura ligada a uma tristeza, onde o individuo se liga tão profundamente 

ao objeto que possui que fica quase impossível imaginar a vida sem esse "tal 

objeto", com isso pode-se notar uma dificuldade quando pensamos em perda, a 

ausência do mesmo. De acordo com Soares e Ewald (2004), para Freud existem 

dois caminhos para a elaboração de perdas. Uma é mergulhar profundamente na 

tristeza, não negando-a, e a tempo de cada individuo essa perda ser elaborada, 

para enfim haver uma reestruturação psíquica, seguindo em frente aceitando uma 

vida futura que não será a mesma, Freud chamou esse processo de luto, período 

de elaboração do luto. A segunda é uma atitude diante da perda que se parece 

com a primeira situação se falarmos em tristeza, no entanto o individuo tem uma 

dificuldade em aceitar a perda, mesmo sabendo que em alguns casos ele é 

imutável, ocorre então um mecanismo de defesa psíquica, a negação, como um 

modo de defender o ego, a realidade é negada; segundo Freud esses indivíduos 
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são chamados de "melancólicos", condição caracterizada por auto estima baixa, o 

ficando o ego empobrecido. Nessa sociedade do consumo, perder não faz parte 

dessa dinâmica onde a ideia principal é a produção e o consumo, não a perda. 

Essa ideologia é transferida para as relações pessoais e interpessoais, Por isso 

Soares e Ewald (2004) chamam essa sociedade de "melancólica", pois nessa 

cultura narcisista de "ter" algum objeto que foi consumido possui uma importância 

muito grande; esse objeto depois de adquirido passa a ser praticamente parte da 

pessoa que a possui, com isso a não existência deste objeto poderia significar a 

não existência do próprio individuo. 

 Na modernidade eram gerados princípios baseadas na culpa com 

manifestação do mal-estar, com seus princípios morais voltados para questões 

repressivas, com o prazer instantâneo sempre ficado para trás, nos tempos de 

hoje – que os autores referenciados diferem da “modernidade” – o que se pode 

perceber é uma exacerbada produção de ansiedade (SANTI, 2005, p.3). 

Clara Virgínia de Queiroz Pinheiro e Cristiane Holanda Queiroz, em seu 

artigo O encobrimento do erotismo na sexualidade (PINHEIRO; QUEIROZ, 2012), 

afirmam que Gregori (2005) comprova a respeito das questões de que o 

consumo, a falência da sexualidade no que diz respeito ao libidinoso (amor 

sexual), a diversidade, esperança de felicidade e até mesmo um físico com 

aparência de saudável surge como um modelo para esse erotismo nessa 

sociedade de consumo, o que não se pode aceitar nessa nossa 

contemporaneidade é tudo isso não estar presente na tão sonhada felicidade 

(Ibid.). 

 Os indivíduos se sentem motivados pelas questões que emergem das 

massas, tendo como finalidade o consumo e a produção cada vez mais em 

funcionamento, com objetivo voltado para si mesmo. Segundo Sérgio Costa 

(2005), Eva Illouz diz que no que é concernente ao amor, a Escola de Frankfurt 

ressalta que o aumento da oferta e do consumo de rituais amorosos é um sintoma 

de um adoecimento da sociedade contemporânea. Na verdade, Illouz se filia à 

teoria crítica da Escola de Frankfurt, que, de modo geral, compreende a questão 

do amor como pautada na ideologia de produção e consumo.Antes de apresentar 

o livro O Amor nos tempos do capitalismo, de Illouz (2011), traça um breve 
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histórico de como a Teoria Crítica interpretou as questões amorosas no mundo 

moderno. 

Sobre tal interpretação, pode-se citar Adorno, que traz uma reflexão com 

respeito a esse assunto, dizendo da possibilidade do amor estar pautado no 

utilitarismo, ou seja, uma pessoa amaria a outra porque isso a seria útil por algum 

motivo, e isso vai contra a ideia do que de fato seria o amor, que seria justamente 

a falta de motivo. A razão do amor deveria ser o próprio amor e não uma troca por 

qualquer outra coisa, e essa preponderância do “utilitarismo” deriva da ideologia 

capitalista. Para Adorno, amar seria não deixar que as questões econômicas 

mediassem a relação entre as pessoas. Marcuse, já mencionado neste trabalho, 

também é um pensador ligado à Escola, e lançou sua crítica à sociedade 

moderna atentando à proliferação da oferta e do consumo, criticando o comercio 

e a tecnicização, em que são produzidas uma falsas necessidades, como por 

exemplo, rituais construído socialmente do que seria romântico, como jantar à luz 

de velas, passeios à beira da praia e outros, escondendo assim qualquer vestígio 

de emancipação do individuo. Neste caso, a pulsão de vida, Eros seria substituído 

pela pulsão de morte,Tânatos (COSTA, 2005). 

 Segundo Costa, Erich Fromm, outro teórico ligado à teoria crítica, faz um 

diagnóstico de que nas sociedades capitalistas as relações amorosas em geral 

são encobertas pelos interesses utilitaristas e mercantis, que vão contra o próprio 

amor. Para ele, para as pessoas de fato vivenciarem o amor, teriam que 

reconquistar sua autonomia, ou seja, reconquistar suas capacidades de decidir 

sobre seus próprios destinos e interesses. Justamente a critica Frankfurtiana é 

que nessa sociedade capitalista, nós teríamos perdido a capacidade de sermos 

autônomos, ou seja, nós só decidimos na medida em que a gente decide dentro 

da pauta utilitarista e mercantil.  

 De acordo com tal perspectiva, as pessoas são motivadas pelo o que é 

sugerido em “massa”. Não há uma finalidade em produzir e consumir se não a 

própria produção e o próprio consumo, ou seja, produzir e consumir vira a própria 

finalidade, e todos os objetivos têm como finalidade a reprodução do modelo 

econômico. Com isso o homem teria se tornado um “autômato”. O amor – 

legítimo, seja em Adorno, em Marcuse ou em Fromm – seria, justamente, a 

possibilidade de se estabelecer relações subversivas, ou seja, contrárias à lógica 
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do capital. A interpretação de Costa da obra de Illouz será apresentada no 

capítulo que segue. 
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CAPÍTULO 3 

O AMOR (ROMÂNTICO) NO CAPITALISMO DIGITAL 

 

Jurandir Freire Costa, em seu artigo As práticas amorosas na 

contemporaneidade (COSTA, 1999) fala a respeito do amor romântico, mas não 

no viés de um amor como antiquado, ou arcaico. Para Costa, o ser humano vive 

cercado de emoções, e para ele as "emoções amorosa pode nos trazer enormes 

alegrias, prazeres ou felicidade" (Ibid., p. 1). Segundo Costa, existem alguns 

impasses voltados para o amor romântico na nossa contemporaneidade. 

 O romantismo amoroso vem experimentando consecutivas mudanças na 

nossa contemporaneidade, pois traz uma alusão ao individuo de que esse 

romantismo amoroso carrega consigo intrínseco as sensações de prazer, euforia, 

alegria e bem-estar. Segundo Costa, Freud descreve o amor como proveniente da 

libido, diretamente. Com isso, há a pulsão sexual. Essa pulsão sexual se 

transforma em ternura e sensualidade através de três mecanismos, que são eles: 

o recalque, a inibição e a sublimação. O amor é um conjunto de emoções 

reunidas, que cerca-se de sensualidade genital: "a pulsão sexual parcial só 

produziria amor quando inibida, recalcada, desviada  dos objetivos ou sublimada, 

enquanto a pulsão genital se converteria em amor, decompondo sua "energia" em 

sensualidade" (Ibid., p. 2).  

 A situação causadora pelos variadas destinação da libido e pela 

transformação da sensualidade em amor seria causada pelas censuras morais "e, 

posteriormente, o supereu, que agiriam comandados pelas leis culturais do tabu 

do incesto" (Ibid.). Para Costa, existem princípios com relação aos laços de 

parentesco que obriga a criança a abdicar-se a sua sexualidade auto-erótica e o 

interesse edipiano pelos seus pais. A sexualidade proporcionara carga de energia 

sexual para o desenvolvimento da sublimação ou servirá como prazer preliminar 

com o objetivo de chegar ao coito, a sexualidade da criança, que estão voltadas 

para seus genitores deve ser deslocada para os objetos que vão substituir seus 

genitores ou serão sublimada, recalcada ou inibida, com isso posteriormente virá 

a tona novamente como forma de ternura aos seus pais, irmãos ou outros 

parentes relevantes convívio social do individuo. Essa lógica de que o sentimento 
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do amor viria a partir da sexualidade, teve alteração após a criação da teoria que 

fala a respeito do narcisismo, desde aí, diz Costa (1998), Freud começou 

acreditar que o amor seria um sentimento que as pessoas sentiriam trocando o 

amor pela mãe e pelo pai por um outro individuo. Este outro individuo significaria 

um individuo o qual haveria uma dependência emocional, pessoa que o individuo 

contemplaria sua própria imagem refletida nele, um amor narcísico. Porém, Freud 

teria percebido que essa dinâmica não poderia se sustentar pois o amor narcísico 

estava presente também quando se tratava do amor pela mãe ou amor pelo pai, 

uma vez que essa lógica do amor pelo pai e pela mãe acontece porque a mesma 

também se sente amada. Na verdade, é o amor que o individuo sente por si 

mesmo que vale, mesmo quando se trata de uma forte dependência emocional 

relacionado a alguém, que seria um “amor anaclítico”. Pode-se dizer que no "amor 

narcísico" e no "amor por dependência", encontramos a vontade de ter de volta o 

amor que a criança já teve um dia ou pensava que teve.  

Costa (1998) afirma que é importante salientar que a partir da teoria do 

narcisismo, Freud teria certo que a energia pulsional para o amor era o sexo. A 

partir disso, a questão era saber qual o objeto estava comprometido quando de 

tratava da escolha amorosa. Tem diferença na questão de amar um outro 

indivíduo porque simplesmente reflete nossa imagem, ou amar um outro alguém 

que verificamos, desde cedo, como sendo distinto da gente. A partir daí o amor 

narcísico passou a ser pensado como um amor ínfero, interesseiro, individualista, 

precoce, imaturo, o que seria o oposto do amor anaclítico, que tem por 

característica ser avançado, evoluído, voluntário, desinteressado, inclinado 

verdadeiramente para o outro (Ibid.). 

Freud teria assegurado que a subordinação da sexualidade ao amor pelo 

outro jamais é preenchida ou concluída. Em um momento podemos amar alguém 

que não queremos sensualmente, em um outro momento queremos 

sensualmente um mesmo individuo. Há sempre uma divergência, ou seja, uma 

desarmonia em relação ao amor e sexo, por causa dos interesses narcísicos de 

cada individuo. 

 Segundo Costa (1998), amar faz parte de um sofrimento que é preciso, 

uma maneira incoerente que encontramos de ser feliz, sentir prazer com a nossa 

imagem de amar a nós mesmos, vivendo um passageiro sentimento que na 
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verdade todos nós gostaríamos que fosse eterno. Para Jurandir Freire Costa, o 

amor seria uma defesa psíquica, em meio a tantas outras que já existem, que 

surge em oposição ao medo da castração ou em oposição a angustia fornecida 

pelo embate com a realidade. O amor tem como missão de tornar oculto e trazer 

a tona aquilo a qual tanto temos medo.   

 A crença na ideia de que existe obrigatoriamente uma junção entre amor e 

sexo e a crença de que o apaixonar-se de maneira romântica é a característica de 

um desenvolvimento emocional do indivíduo, como se isso fizesse parte de um 

estagio de desenvolvimento normal psíquico obtido, mas são construções 

historicamente formadas e reforçadas, treinados através da cultura e não uma 

manifestação voluntária da nossa consciência (Ibid., p. 3). 

 O nosso apego à outra pessoa pode dar por vários motivos. Pode ser por 

questões voltadas ao sexo, mas também pode haver um apego nosso por outra 

pessoa sem que as questões sexuais sejam o objetivo que vão determinar essa 

relação. Não ha nenhuma regra ou obrigação no que diz respeito a amar de forma 

romântica ou pensar sempre associando amor ao sexo. Quando vimos desta 

maneira podemos compreender ao longo da história a dinâmica do amor/paixão e 

os motivos pelos quis ele sofreu um declínio. O romantismo amoroso é uma forma 

de relação emocional ou um principio de organização de identidade da nossa 

psique que nos foi sugerido por algumas intenções: 

1) porque favoreceu a formação da família nuclear e suas 
conseqüências sócio afetivas como o cuidado das crianças, a 
conversão das mulheres em mães, a conversão dos homens 
em pais, a divisão dos humanos em heterossexuais etc.; 2) 
porque incentivou o aprendizado da autonomia e da 
independência burguesa e utilitaristas, diante dos interesses 
grupais das linhagens e casas aristocráticas e 3) porque 
ofereceu ao burguês recém nascido uma experiência de 
êxtase físico-sentimental que veio a substituir outras 
experiências culturais extáticas como o êxtase religioso, os 
êxtases da violência das guerras, os êxtases dos rituais 
orgásticos etc. (COSTA, 1998, p. 4). 

 
Hoje em dia, na contemporaneidade, as famílias, o acanhamento, a 

contenção sexual, o receio e o respeito pela intimidade, a comunhão do 

casamento, o objetivo para qual se direciona a reprodução do biológico, a 

discordância entre mulheres e homens no que se refere à iniciativa sexual, tudo 

isso que engrandeciam o amor romântico estão enfraquecendo muito 
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rapidamente. No lugar desses valores, a nossa sociedade narcisista e 

contemporânea enaltece a reverência ao corpo esculpido, aos prazeres físicos, à 

forma que os indivíduos de hoje arrumaram para terem filhos fora do casamento, 

o consumo de drogas, a liberação do sexo e a não aceitação do sofrer. Segundo 

Costa (1998), não se trata de rotular a forma de amar dos indivíduos dos tempos 

atuais como amantes narcisistas, individualista e desvinculado com o outro – e 

isso é importante para afirmar que a forma de amar do individuo romântico é uma 

de muitas formas que existe.  

 A grande questão, segundo Costa, é que o amor nem sempre foi conhecido 

como aspecto do amor voltado para a questão romântica,  

[...] o amor é um conjunto de emoção construído a partir de 
crenças,considerações, percepções, sensações, julgamentos e 
sentimentos, o amor primeiramente, antes de ser amor romântico, 
ele já era configurado como que estava para além do individuo 
(Ibid., p. 5). 
 

 Na nossa cultura, a questão do amor romântico é muito forte, é até mesmo 

tomado como hábito pensar no amor como sendo romântico. O amor romântico 

não é intrínseco a todas as culturas, porque, segundo Costa, tem culturas em que 

não se observa a presença desse tipo de amor, o romântico. Pode-se observar 

em outras culturas é um relacionamento de dependência voltada para questões 

emocionais que pode-se considerar como muito parecido com o amor romântico, 

o que também não quer dizer que este romantismo sempre tenha existido. 

 O fato de que possamos ter a liberdade de amar romanticamente é só uma 

constatação de que temos a possibilidade de amar desta forma, e não que esse 

amor romântico seja a fuga da psique eficaz para a manifestação de um desejo 

das pulsões sexuais para aqueles que são considerados de boa saúde. O amor 

romântico pode ser muito bom, intenso e pleno, e não necessariamente por isso 

devemos considerar que essa forma de amar seja o caminho para a eterna 

felicidade. 

 "Tomaram a realidade imaginária do amor romântico como se fosse uma 

realidade estrutural das formas de prazer que negam o aparelho psíquico" (Ibid.). 

O amor romântico passou a ser o grande refugio dessa cultura que vivemos, a 

narcisista, por direcionar uma forma de viver o qual o individuo não fique sempre 
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olhando somente para seu próprio umbigo, por nos distanciar de preocupações 

com outros indivíduos (Ibid., p. 6).  

De acordo com Sérgio Costa (2005), para Eva Illouz, no livro O amor em 

tempos de capitalismo, não há contradições entre o mercado capitalista e o amor 

romântico, e sim uma simbiose. Segundo ela, o amor romântico estabelece um 

último manancial criador dos ideais de transformação e ruptura da ordem do 

cotidiano cuja captura foi necessária, por parte do capitalismo.Isso significa dizer 

que o capitalismo funciona como uma ordem, mas ele não existe independente 

das pessoas. Ou seja, ele existe a partir de nossas práticas e dos nossos desejos. 

Essa ordem do cotidiano seria nossa rotina em que estão inseridas a cada 

momento essa produção da lógica do capitalismo. Segundo Illouz, os amantes se 

vêem cheios de garra, dispostos a revolucionar qualquer coisa ou situação. 

Porém, essa sensação revolucionária vivida pelos amantes é capturada na 

medida em que os amantes se vêem num mundo cheio de ofertas e 

oportunidades do “consumo romântico”. Os amantes largam a vida cotidiana para 

embarcarem em um mundo cheio de fantasias, voltadas para o consumo 

romântico, porém ambos os mundos, mágico ou não, estão subordinados à lógica 

de produção e consumo de bens.Ou seja, para ela, o amor romântico seria uma 

forma de contestação ao capitalismo por fugir do utilitarismo (Ibid., 2005), mas ele 

acaba entrando em “simbiose” com o capitalismo. 

 Illouz fez uma pesquisa histórico-empírica nos Estados Unidos sobre a 

trajetória do amor romântico. Com isso ela identificou três grandes conexões, ou 

seja, áreas de interação, que justificariam o encontro entre a produção e a 

circulação de bens e serviços e o amor romântico na modernidade tardia. 

 A primeira conexão entre amor e capitalismo é feita pela união dos 

significados culturais agregados ao amor romântico. A excitação corporal que 

sentimos ao ver alguém que desperte nosso interesse ou quando nos depararmos 

com uma outra pessoa que nos atraia, não é um mero sentimento que “vem de 

dentro” de nós, ainda que possamos dizer que o amor é inerente à condição 

humana. Na prática ele só existe mediado por questões culturais. Essa 

construção vem de todo esse investimento de produção da cultura material, como 

livros, imagens, cinema, produtos, obras de arte, e são construídos socialmente, 

bem como as nossas sensações e a intensidade dessas sensações também. 
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Essas construções servem também para identificarmos se um amor está sendo 

correspondido ou não através também de um repertorio preestabelecido. Esses 

códigos também ajudam a interpretar se um determinado romance é passageiro 

ou duradouro.   

Se no século XIX ou século XX quem fornecia esses códigos ou repertórios 

preestabelecidos era a literatura, hoje é a propaganda quem os fornece, ou a 

indústria cultural (cinema, novelas de tv, músicas populares nas rádios) e a 

publicidade. Illouz fez um trabalho empírico examinando varias fontes de revistas 

que são para variados públicos nos Estados Unidos dos anos 1920, e para o 

período contemporâneo ela faz um estudo através de entrevistas com pessoas 

diferenciadas no que concerne a estratos sociais. Com isso, Illouz tem uma 

revelação de que no que se refere aos momentos românticos, a inserção de 

códigos preestabelecidos vem pelo meio de aprendizagem cultural. Esses códigos 

são retirados por nós pelo meio de comunicação de massa, pela televisão e no 

passado seria pela literatura. Outra constatação que Illouz teve, neste sentido, é 

que o nível intelectual de cada pessoa diferencia tais códigos. Por exemplo, o fato 

de um simples dizer "eu te amo" pode demarcar uma posição social.Alguém 

intelectualizado, diz Sérgio Soares (2005), afirma que ama a outra dentro de uma 

citação, fazendo com que percebamos que essa pessoa não esta querendo imitar 

o cinema ou uma novela (Ibid.). 

 A segunda conexão entre amor e capitalismo é demarcada ao longo do 

século XX, na passagem dos namoros em casa para o espaço público, o que tira 

o romance voltado a centralidade da família para permitir que os casais 

apaixonados encontrem um outro cenário, através dos espaços de lazer voltados 

para o consumo, como um passeio ao shopping, onde mesmo que não se vá 

comprar nenhum bem, há de se convir que ocorrerá ao menos um lanche ou uma 

refeição para demarcar o passeio; um cinema, um barzinho com música ao vivo e 

outros, e a cada dia mais surgem mais e mais tipos de passeios novos para 

compor esse cenário romântico, como passeio de carro, viagem à praia, ou até 

mesmo uma saída do próprio pais para conhecer outras culturas. Não só quem 

está no inicio de um romance é tomado por esses novos modelos de romantismo, 

como casais também que já estão juntos há um tempo são convidados a entrarem 

nesse ritmo: para reacender a chama do amor, com cruzeiros, pousadas, e 
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outros. Todos esses ritos têm o objetivo de transportar os românticos para um 

lugar fantasioso, trazendo consigo a promessa de uma outra realidade, fora do 

cotidiano. Porém, esses ritos que parecem remeter o indivíduo a uma outra 

realidade significam a inserção desse par romântico dentro da própria dinâmica 

de consumo, para o casal romântico fugir da rotina do dia a dia, ele se insere em 

uma proposta de fantasia dessa programada para fugirem da programação, 

saindo da rotina do nosso dia a dia para tentar não agir de forma programada, 

serem espontâneos, põem esses ritos românticos são nada mais que papéis 

preestabelecidos. É a proposta de fazer o “diferente”, porém consumindo. 

 A terceira conexão entre amor e capitalismo tem a ver com a questão das 

escolhas amorosas. O amor sugere que a barreira de classes sejam 

transpassadas, ou seja, que o príncipe vá se interessar pela plebéia, assim como 

nos filmes, ou que alguma empresária vá se apaixonar pelo operário; Porém,o 

amor que pode “tudo superar”, dificilmente supera a barreira de classes A gente 

acaba sempre se aproximando das pessoas com as quais a gente mais se 

identifica; o “capital cultural” coloca essa identificação dentro de uma relação de 

classe. 

 Segundo Sérgio Costa (2005), independente de tudo o que foi discutido por 

Illouz, o amor existe. Será que para além dos objetos de consumo, das produções 

de desejo, o amor existiria ainda assim? Existiria amor se não houvesse objetos 

para amar? O capitalismo ofereceria modos de formatar e direcionar, mas não 

“inventar” o sentimento. 

 Das demandas criadas pelo capitalismo contemporâneo, hoje passam 

necessariamente pelos utensílios tecnológicos ligados à virtualidade. Uma 

pergunta para reflexão a respeito do mundo virtual seria, a partir de Zizek: será 

que este individuo que está diante de seu computador, celular ou tablet, sozinho, 

não se mostra como uma substância neutra, simples, envolvido somente criando 

algo que possa parecer real neste mundo virtual, ainda assim mergulhado na rede 

mundial, aproximando-se de forma harmônica com todo o planeta? 

 O que de "coletivo" poderia ser citado se não a "marstubatona"?A maratona 

da masturbação, um movimento em massa, incluindo homens e mulheres que 

neste movimento deram prazer a si próprios, com o objetivo voltado para a 

caridade, onde o propósito era arrecadarem dinheiro para instituição de saúde 
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relacionado à reprodução sexual, e também desafiar os tabus que rodeiam essa 

pratica que é tão comum quando nos referimos às praticas sexuais. A primeira 

vez que ocorreu este evento foi no dia 6 de agosto de 2006 em Londres. (ZIZEK, 

2014, p. 37-38) 

 Para Zizek, a postura de crenças ocultas, que vão contra as ideias da 

Masturbatona, é detentora de ”marcas de um conflito entre sua forma e o seu 

conteúdo". Freud fala sobre uma fusão com respeito ao narcisismo e a 

massificação, o fato de que o narcisismo segue uma linha contraria à imersão na 

massa, na Masturbatona o individuo está sozinho em sua prática de masturbação, 

porém, ainda assim envolta de uma multidão. Pode-se dizer assim que o 

afastamento de outras pessoas, quanto fazendo parte de uma multidão, elimina a 

possibilidade do contato com uma outra pessoa (Ibid., p. 38). 

 Zizek fala a respeito de uma medica, Carol Queen, que afirma que a 

masturbação ajuda a desenvolver uma consciência do próprio individuo, que a 

masturbação é inata entre outras coisas, trazendo uma reflexão de que cada 

pessoa pode amar a si mesmo, uma vez que a masturbação seja algo que o 

próprio individuo pode fazer sem necessariamente precisar de uma outra pessoa, 

o que faz-se evidente uma ausência da alteridade. Ou seja, a “masturbatona” 

seria, para Zizek, uma espécie de exemplo ideal da sexualidade no capitalismo 

digital: sozinho, em meio à multidão, e amparado pelo saber biomédico. A 

Marstubatona nada mais é do a reunião de muitas pessoas que não se 

encontram. Reunidas, formando um coletivo pelo motivo de compartilharem a 

vida, ou um conjunto de comportamentos de um indivíduo solitário, de seu prazer: 

"é a forma de sexualidade que corresponde perfeitamente às coordenadas desse 

ciberespaço". 

 Existe uma premiação todo ano na revista "Time", e aconteceu que na 

edição da data vinte e cinco de dezembro, a pessoas que usam ou criam coisas 

na web. A capa da revista foi bastante criativa, tinha um teclado na cor branca 

com um espelho onde supostamente seria um monitor e cada pessoa leitora que 

comprassem a revista e a olhasse, visse sua imagem refletida na capa. Seus 

editores estavam tentando fazer alusão a essa nova sociedade onde os cidadãos 

teriam um novo sentido com relação à soberania popular democrática 

concernente ao digital. Quando essa pessoa olha para essa capa espelhada, não 
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é o outro atrás da tela que esta olhando para ela, é ela própria. A existência do 

homem devido aos avanços em relação à internet é para além dessa 

materialidade do corpo, onde uma pessoa, por exemplo, pode formar amizades e 

a mantê-las através da internet, com seu computador ou qualquer outro meio 

eletrônico. O fato de acharmos que somos muito mais do que um mero corpo 

material, que pode ser tocado, Zizek chama de ideologia, e os indivíduos com a 

virtualidade podem dar vazão a um antigo desejo de imaginar uma existência para 

além do carnal, da materialidade. A existência virtual traz uma possibilidade de 

existirmos para além da existência da nossa carne, ou seja, uma oportunidade do 

individuo viver para além dessa precariedade do corpo, que é assim descrevida 

nessa nossa cultura, onde o corpo é descrito como uma decadência ou como uma 

prisão. (Ibid., p. 40). 

 Segundo Zizek a ideia da virtualidade pode nos trazer uma reflexão de o 

quanto podemos ser múltiplos, um mesmo individuo que cria um perfil em uma 

rede social "falso", com descrição de uma pessoa que aparentemente não seria 

este homem: seria de fato mentiroso? Ou esse homem de fato pode ser essas 

duas pessoas, a descrita no perfil e a figura com a qual socialmente identificaria 

como “ela mesma”? Na verdade, as duas são a mesma pessoa, e é desta 

multiplicidade que Zizek fala que a virtualidade pode proporcionar. 

 A preguiça ou o marasmo do cotidiano real some magicamente quando se 

está no ciberespaço. A pessoa que pensamos ser em sociedade já vem 

encoberta por uma máscara, já fazemos um tipo socialmente aceito para conviver 

com outros indivíduos, reprimidos para não usarmos todos nossos impulsos, e é 

em uma brincadeira ou outra durante todo o dia que vamos liberando 

gradativamente essas repressões. No ciberespaço o que pode acontecer é o 

contrario, ao invés de reprimir-se o individuo tem a chance de se mostrar de fato 

seus verdadeiros sentimentos e vontades, como por exemplo uma pessoa muito 

tímida em seu mundo real e na internet,em um determinado jogo de guerra tem 

varias atitudes corajosas, assumindo assim uma dupla identidade subjetiva, em 

um único individuo. Neste sentido, a internet não seria um convite para que aja 

uma mentira, mas, ao contrário, um convite para que aquilo que há de mais 

verdadeiro em nós venha à tona. Por isso, para Zizek, “os mundos virtuais” 
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permitiriam surgir formas de expressão da sexualidade que não seriam em nada 

“falsas”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O meio virtual é uma porta para esse contato com o mundo. Podemos nos 

comunicar com qualquer pessoa, ela estando em outra cidade ou país, e, através 

deste mecanismo, as relações amorosas acabam embutidas neste processo. 

Com os avanços tecnológicos vieram também as múltiplas formas de divulgação 

de propagandas, em que é lançado de forma exacerbada promessas de 

felicidade, conquistas, e outras coisas, despertando o desejo de muitos 

indivíduos. Na verdade, essa tão sonhada felicidade não vem através desses 

objetos, com toda essa questão Eros acaba ficando deserotizado, e a pulsão de 

vida em segundo plano. 

 O objetivo deste estudo não é trazer uma resposta pronta, objetiva e 

concreta para soluções a respeito do que devemos fazer para que toda essa 

produção cultural de massa não ocorra, mas sim trazer uma reflexão de como 

essa dinâmica do amor na contemporaneidade digital acontece, para pensarmos 

sobre questões sobre como vivemos atualmente. 

 A respeito do que se pode concluir, por ora, com essa pesquisa, é que 

existe uma enorme quantidade de teóricos que investiram suas pesquisas na 

tentativa de explicar como acontece o mecanismo psíquico e social no individuo, 

onde o relacionar-se com alguém não depende mais só do olho no olho, mas 

existindo muitas possibilidades para esta inter-relação, como por meios 

tecnológicos, através de celulares, tablets, computadores e outros. O amor, 

apesar de estar sendo observado como objeto deste sistema capitalista, não 

deixa de existir, o que podemos pensar é na forma o qual ele esta existindo em 

meio a esses impasses de produção e consumo, cultura do narcisismo, e cultura 

de massa. 
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