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RESUMO 

Este trabalho se debruça em novas formas de relacionar no contemporâneo, com 

destaque na dualidade real/virtual, e na personalidade do sujeito narcísico citada 

por Cristopher Lash e Jurandir Freire Costa. Considerando o mal-estar na 

sociedade contemporânea e a incessante aceleração com que as relações se 

iniciam e se findam, os relacionamentos parecem fadados ao fracasso por meio 

do imediatismo e individualismo exacerbado na tentativa de manter-se atualizado 

e supervalorizado, o sujeito se distancia do contato com o outro, e se impõe por 

meio de suas conquistas, na acelerada maneira contemporânea de ser. 

 

Palavras-chave: individualismo, imediatismo, narcisismo, contemporâneo, virtual.  

 

 

ABSTRACT 

This work focuses on new ways of relating the contemporary especially in the real 

/ virtual duality, and in the narcissistic subject's personality cited by Christopher 

Lash and Jurandir Freire Costa. Considering malaise in contemporary society and 

the constant acceleration with which relations are initiated and if they cease, 

relationships seem doomed to failure by the immediacy and exacerbated 

individualism in an attempt to keep up to date and overvalued, the subject moves 

away from contact with each other, and imposes through its achievements in the 

accelerated contemporary way of being. 

 

Keywords: individualism; immediacy; narcissism; contemporary; virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se meu pesadelo é uma cultura habitada por pós-

humanos que veem seus corpos como acessórios 

de moda mais do que como fundamento de seus 

seres, meu sonho é uma versão pós-humana que 

abrace as possibilidades das tecnologias de 

informação sem ficar seduzida pelas fantasias de 

poder ilimitado e de imoralidade desencarnada, 

que reconheça e celebre a finitude como uma 

condição do ser humano, e que compreenda a 

vida humana como encaixada em um mundo 

material de grande complexidade, do qual 

dependemos para nossa contínua sobrevivência. 

(Katherine Hayles) 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar 
(Zygmunt Bauman) 

 
O tempo que parece não mais ser suficiente nas relações contemporâneas 

se faz constituinte de uma nova formulação de interação social. Tempo que não 

se pode perder, tempo que não se permite ser gastado. Uma constante 

ansiedade, insatisfação e individualismo também presentes no relacionar, 

instigam o atual trabalho que é resultado parcial da pesquisa e tem como 

motivação a insatisfação nas relações contemporâneas, assim como a liquidez 

que parece parte constituinte da relação com o outro, onde não se existe tempo 

para solidificar o relacionamento; é preciso conquistar, manter um corpo 

alcançado com o trabalho exacerbado na tentativa de manter o padrão exigido 

pela mídia. Não se é necessário perder tempo com as “insignificantes” relações, 

quando o “Eu” já é supremo e autossuficiente, tão belo, que o outro lhe parece 

indispensável.  

Não se trata de uma generalização ou afirmação de que todos os 

indivíduos contemporâneos abandonaram suas subjetividades e capacidade de 

reflexão, ou que se tornaram meramente frios e insuportavelmente individualistas, 

é um ensaio na investigação dessas novas personalidades e como se dão as 

relações no contemporâneo. 

Neste texto, apresentam-se descrições a respeito da sociedade 

contemporânea, que tem como característica a autoafirmação, a individualidade, 

e o espetáculo do corpo, que através do consumismo demonstra seu 

pertencimento, instigado por meio da mídia. Tendo por base a leitura principal 

entre quatro teóricos: Joel Birman, Claudine Harouche, Chistopher Lasch e 

Jurandir Freire Costa. 

O texto encontra-se organizado em três capítulos. No primeiro, procura-se 

partir dos conceitos de mal-estar na contemporaneidade e liquidez nas relações, 

como relevante tal apreciação para a discussão sobre sujeito e sociedade 

contemporâneos. No segundo, busca-se aprimorar tal leitura através de uma 

análise feita por meio do filme “Her”, traduzido para o Brasil por “Ela” que ilustra 

uma sociedade mergulhada no virtual, virtualidade essa que também incita tal 



10 
 

pesquisa, por meio de apontamentos de Elizabeth Roudinesco, sobre uma 

sociedade denominada depressiva, o sujeito contemporâneo é lido por meio 

dessas novas formas de ver e sentir. No terceiro, a cultura do narcisismo é 

brevemente apresentada segundo a ótica do antropólogo Cristopher Lasch, e a 

sociedade do espetáculo, por Jurandir Freire Costa. 

 A acelerada enxurrada de informações, que de forma massificada são 

apresentadas aos indivíduos, como uma fórmula mágica, solucionadora de 

problemas, onde a apresentação de padrões felizes são insistentemente 

reforçados. Nas considerações finais, algumas reflexões a respeito de 

apontamentos ao longo do texto são brevemente levantadas. Convém dizer que a 

apresentação do assunto em pauta é de caráter iniciativo, diante da complexidade 

que o mesmo apresenta. 
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CAPÍTULO 1  

 O MAL-ESTAR NAS RELAÇÕES 

[...] quanto mais se desenvolve as 

possibilidades de encontro, mais os 

indivíduos se sentem sós; quanto mais as 

relações se tornam livres, emancipadas das 

antigas restrições, mais rara se torna a 

possibilidade de conhecer uma relação 

intensa. Por todo lado há solidão, vazio, 

dificuldade de sentir, de ser transportado para 

fora de si mesmo. 

(Gilles Lipovetsky) 

 

A presente pesquisa tem como objetivo pensar o constante mal-estar na 

contemporaneidade que se estabelece por meio da insatisfação consigo mesmo, 

onde o imediatismo se transformou, via de regra, o modo predominante de como 

os indivíduos se relacionam com o mundo. Com o auxílio dos meios de 

comunicação e redes sociais, a necessidade de se conquistar em tempo 

incontável e apresentar o alcançado em tempo menor ainda, instaura em si 

sentimentos angustiantes.  

Não se trata de uma crítica aos meios de comunicação ou redes de 

relacionamentos, mas sim um meio de se pensar sobre como as relações estão 

se estabelecendo no contemporâneo por meio dessas novas tecnologias. Por 

quais motivos tem sido mais prazeroso mergulhar no virtual, do que se 

insatisfazer no real, com frustrações mais alcançáveis e desamores mais 

palpáveis. Existe enfim um novo mundo, o “Virtual”? Ou seria ele um 

deslocamento do já existente, ou mais um submundo onde suportar as 

frustrações ou idealizar e manter papeis narcísicos seja mais seguro. O que leva 

uma geração a ter prazer nesse “Mundo da virtualidade”? Essas e outras 

indagações instigam a pesquisa atual. 
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1.1. RELAÇÕES IMEDIATAS 

A acelerada enxurrada de informações no contemporâneo, tem sido fonte e 

inspiração de teóricos como Joel Birman. O não pensar no futuro, está 

relacionado ao imediatismo diariamente apresentado por meio da necessidade de 

se estar mais, ou melhor informado. Seriam essas informações realmente 

conhecimento adquirido? Ou são meramente informações massificadas com um 

cunho alienador?  

A contemporaneidade se revela como uma fonte permanente de 

surpresa para o sujeito, que não consegue se regular nem se 

antecipar aos acontecimentos, que como turbilhões jorram de 

maneira disseminada ao seu redor. Onde quase tudo se revela de 

maneira imprevisível e intempestiva, o efeito mais evidente disso, 

no sujeito, é a vertigem e a ameaça do abismo. Como o 

improvável acaba quase sempre por acontecer, subvertendo-nos, 

isso nos faz vacilar em nossas certezas. (BIRMAN, 2012, p.7) 

 

Um constante foco no aqui e agora, inviabiliza um olhar além do hoje. As 

redes de relacionamentos proporcionam um intenso apresentar pessoal, o que 

nos remete a pensar até quando será possível e satisfatório manter um perfil que 

não seja ultrapassado e desatualizado. A velocidade com que as tecnologias se 

atualizam e se instauram em nosso meio, é constante o retrógrado a sensação de 

se estar desatualizado instaura pensamentos rodeados de ansiedade e 

necessidade de ter um dispositivo que possa supostamente embasar seus 

conhecimentos. 

A rigor do Mal-estar constante enunciado por Birman (2012) onde o corpo 

se transformou em bem supremo, existe aí uma necessidade de autoafirmação 

desse corpo, saudável, feliz, e esteticamente jovial. Promovendo assim, uma 

constante demonstração da felicidade e satisfação por meio da mídia.  

Um sentimento de vazio, porém acompanhado de informações e 

indagações, apresentam aparentemente uma superficialidade nas relações 

contemporâneas. O indivíduo em si mesmo se vê incapaz de sair do agora e se 

transportar em um futuro além do hoje. 

Uma constante afirmação dessa existência digital, em alguns casos 

idealizada, ou embasada por meio de padrões midiáticos, instigam e permeiam as 

relações no contemporâneo. 
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Assim, a hiperatividade se impõe. Age-se frequentemente sem 

que se pense naquilo a que se visa com a ação, de forma que os 

indivíduos nem sempre sabem dizer o que os leva a agir. O sujeito 

da ação tem a marca da indeterminação. No cogito da atualidade, 

o que se enuncia ostensivamente é: agir, logo existo. O agir é o 

imperativo categórico na contemporaneidade (Ibid., p. 82). 

 

No Contemporâneo, relacionamentos pautados na indeterminação e na 

necessidade de se atualizar encaminham-se aparentemente a um declínio. Sem 

uma possível perca favorável de tempo na expectativa de se trocar informações 

por meio de experiência pessoais, tem sido inviável uma interação que vá além de 

ações imediatistas, ações menos elaboradas e não calculadas nos imergem em 

um constante individualismo, onde interagir tem se tornado atividade inviável. 

 

Assim é preciso evocar que a dor é também uma maneira de se 

falar do ressentimento, que perpassa hoje todos os humilhados e 

ofendidos, disseminados pelos quatro quadrantes do planeta. 

Imersa na dor do ressentimento, portanto, a subjetividade 

contemporânea se evidencia como essencialmente narcísico, não 

se abrindo para o outro, de quem em princípio desconfia e rivaliza. 

Com isso, não pode se lançar e fazer um apelo porque pega mal 

precisar do outro, pôs isso revelaria as falhas e faltas do 

demandante. Na cultura do narciscisismo triunfante, as 

insuficiências não podem jamais existir e ser exibidas, já que 

essas desqualificam a subjetividade, que deve ser, antes de tudo, 

autossuficiente (BIRMAN, 2012, p. 141). 

 

Comportamentos Narcísicos são pano de fundo para relações no 

contemporâneo, a necessidade de autoafirmação inviabiliza uma explanação do 

verdadeiro sentir ou sofrer, existe uma constante necessidade da demonstração 

da autossuficiência, que por muitas vezes é demonstrada por meio de poses 

felizes em redes de relacionamentos, escondendo possíveis dores, medos e 

incertezas. Perfis constantemente reforçados por meio de modelos midiáticos, 

que são apresentados como serem felizes e invencíveis, onde suas necessidades 

são sapatos novos, um carro zero, que supostamente levaria a qualquer lugar e a 

possuir tudo que se desejasse, pois através dele “todos os sonhos seriam 

realizados”.   

Contudo, numa cultura narcísica como a nossa, permeada pela 

moral do individualismo como valor levada ao seu exagero, cada 
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qual trata apenas da sua vida e considera o outro como inimigo e 

o rival, seja isso real, seja potencial. A desconfiança se dissemina 

em todos os interstícios do tecido social, constituindo uma 

atmosfera opressiva do salve-se quem puder. A solidariedade, 

como valor que amalgamava ainda os laços sociais na 

modernidade, desapareceu inteiramente do cenário na 

contemporaneidade (Ibid., p.147). 

 

Joel Birmam exprime, através de seu livro O sujeito na contemporaneidade, 

uma inquietude relacionada à sociedade narcísica, que transmite em suas 

atitudes um abandono do contato com o outro ou consigo mesmo. Mais uma vez 

o individualismo que por muitas vezes abordado em seu livro, tem um importante 

papel nessas novas formulações de relacionamentos, onde o ter assumiu um 

papel majoritário nas relações, e a necessidade de se conquistar, e 

instantaneamente abandonar o conquistado na expectativa de se alcançar algo 

novo e provisoriamente moderno. 

 

1.2. O COMEÇO DO FIM 

 

Claudine Haroche, professora socióloga e pesquisadora do Centre National 

de La Recherche Cientifique (CNRS\Paris) e membro do Núcleo História e 

Linguagens Políticas, possui alguns trabalhos publicados no Brasil. Seu livro A 

Condição sensível: formas e maneiras de sentir no ocidente apresenta novas 

concepções no relacionar e explana sobre a liquidez nas relações 

contemporâneas. A ansiedade e o imediatismo também são constantemente 

citados em seu livro, como parte presente nos relacionamentos atuais, ao mesmo 

passo que se iniciam, estão fadados a findar.  

O que interessa aqui é a existência de um desengajamento, fato 

sublinhado de forma reiterada em relação às sociedades 

contemporâneas: levando, assim a hipótese de que esse 

desengajamento – esse descompromisso resultante das 

sensações contínuas exercidas sobre o eu – influencia, de 

maneira profunda e insidiosa, as relações entre sensação, 

percepção, consciência, reflexão e sentimentos, levando ao 

esmaecimento das fronteiras entre objetos e materiais reais e 

imagens virtuais. Além disso, tal desengajamento toca os limites 

do eu, com efeitos sobre a maneira de sentir e, sobretudo, sobre a 
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própria capacidade de sentir (HAROCHE, 2008, p.122, grifo do 

autor). 

 

Essas novas formas e maneiras de sentir no contemporâneo apresentam 

uma diferente condição nas relações atuais, uma reconstrução da forma de sentir, 

perceber, onde o virtual tem apresentado sensações reais e palpáveis em suas 

linhas de percepções atuais. À proporção em que se é apresentado um novo 

estímulo seja por meio da mídia ou redes de relacionamentos, a sociedade tenta 

se reformular em suas interfaces encarando o não mais distanciamento entre o 

real e virtual. Produzindo assim uma ansiedade na necessidade de se inserir 

nessa acelerada transformação em que as formas de se relacionar se constituem 

no contemporâneo. 

O indivíduo tem sido encorajado a uma constante liberdade de consumo e 

de apresentação de si, abandonando reais necessidades, e dando lugar as 

necessidades impostas pela novas tecnologias. Onde uma constante angústia no 

possuir proporciona insatisfações, e ansiedades que fazem parte dessas novas 

personalidades, referenciadas por Haroche. 

Sob o impacto da globalização, as sociedades contemporâneas 

tendem a se tornar sociedades que se transformam de maneira 

contínua; sociedades flexíveis, sem fronteiras e sem limites; 

sociedades fluidas, líquidas. Tais condições têm consequências 

sobre os traços de personalidade, dos mais contingentes e 

superficiais aos mais profundos, sobre os tipos de personalidade 

que tendem a desenvolver e mesmo encorajar, e também sobre a 

natureza das relações entre os indivíduos (HAROCHE, 2008, 

p.123). 

 

Uma contínua liquidez conhecida no contemporâneo, onde não há tempo 

para sentir e expressar sentimentos, inviabilizando, por vezes, a perspectiva de 

um relacionamento duradouro, a exigência da velocidade nas atividades do 

relacionar, ultrapassa as amarras da descoberta para apreciação de um novo 

saber, não existe mais tempo a perder na tentativa de se conhecer o outro, um 

tempo depositado em alguém inviabilizaria a possibilidade de uma nova relação, 

ou até mesmo de um conquistar. O incessante desejo de explorar o novo, tem 

saciado o sentimento de não pertencer a um grupo ultrapassado, afirmando assim 

o pertencimento na sociedade da globalização. 
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Ao lembrar que a estrutura da sociedade da personalidade se 

modifica de maneira profunda no fim da Idade Média, Fromm 

enfatiza que o indivíduo se libertou dos vínculos pessoais 

tradicionais de indivíduo para indivíduo, e que essa emancipação 

afetaria, de modo radical, a estrutura do caráter. Desse modo, ele 

torna visíveis os processos que levam ao isolamento e à 

impotência do indivíduo, à falta de proteção das novas condições 

que provocam efeitos psicológicos maiores: a liberdade do 

indivíduo faz nascer a dúvida, a incerteza e um sentimento de 

impotência e de insegurança, outra maneira de dizer que essa 

autonomia acompanha a emergência de um sentimento complexo 

que é fonte de angústia, o sentimento do eu, o medo de perdê-lo 

(HAROCHE, 2008, p.126, grifo do autor). 

 

Claudine também faz menção de Erich Fromm, psicanalista alemão, 

filósofo e sociólogo que tinha como cunho principal de pesquisa a influência da 

sociedade e da cultura no pensar e agir do indivíduo, influências essas que 

caminham desde a Idade Média de forma diferenciada, uma liberdade repleta de 

medos e inseguranças que caminha lado a lado com relações líquidas e 

angustiantes. O indivíduo por meio de sua insaciável necessidade de pertencer a 

um grupo “atualizado” e “globalizado” se depara com incertezas, que por sua vez 

faz juízo à sociedade contemporânea. 

[...] os atuais modos de comportamento, movidos unicamente pelo 

interesse por si mesmo, caracterizam-se por uma espécie de 

mobilidade, pela tendência a um deslocamento constante. 

Inacessível e indiscernível, o indivíduo designado como “indivíduo 

hipercontemporâneo” não deixa de associar a esquiva à 

participação. Trata-se de um indivíduo que estabelece vínculos 

apenas sob o modo da prudência e do controle, adquirindo como 

forma geral um constante esquivar-se. No exato momento em que 

participa, esquiva-se, afirmando-se apenas quando se desvincula 

(ENRIQUEZ, 1991 apud HAROCHE, 2008, p. 133) 

 

Eugène Enriquez, professor e diretor do curso de doutorado em sociologia 

da universidade de Paris VII, diretor adjunto do laboratório de mudanças social da 

Universidade Paris, concorda com o pensamento de uma sociedade fluída e 

esquivada, no sentido das relações que evita o confronto. Voltada para a 

constante mobilidade e ansiedade que colabora com a formação de novas 

personalidades. O indivíduo não consegue participar realmente de um momento 
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que inicialmente ocupe um tempo além do agora, pois o imediatismo tem sido via 

de regra nessa modernidade da atualização em tempo virtual.  

Relações que atualmente são pautadas em uma esquiva na tentativa de 

evitar o sofrer seriam um motivador para novas concepções de relacionamentos? 

O mundo virtual inicialmente nos parece um espaço onde a fuga de uma situação 

desagradável é fácil e instantânea. O afastamento da angústia em sustentar um 

contato indesejável seria uma das alavancas para esse engajar da sociedade 

contemporânea no virtual?  

[...] os indivíduos não se inscrevem mais no tempo ou o fazem de 

forma radicalmente diferente daquela que faziam. São 

testemunhos disso as maneiras como vivem, fazem planos, 

avaliam, decidem, julgam e interagem uns com os outros. 

Percebem reagem e se conduzem num registro imediato, 

instantâneo, sem que cheguem a exprimir um único elã de 

espontaneidade. Prudentes, mais descompromissados do que 

calculistas, a inconsistência de seu eu se faz acompanhar da falta 

de continuidade e engajamento nos vícios, e mesmo de uma 

inaptidão para os vínculos, laços e sentimentos. (HAROCHE, 

2008, p.134). 

 

Segundo Haroche, a mudança na maneira de se relacionar e se inserir no 

tempo contemporâneo tem favorecido a inserção de muitos indivíduos ao vício 

como uma fuga da angústia do não pertencimento. Por meio de uma constante 

sensação de insatisfação consigo mesmo, alguns indivíduos encontram no virtual 

um possível desligamento, trazendo assim uma satisfação de não ser naquele 

momento mais necessário suportar a real angústia da necessidade de se mostrar 

atual, forte, um ser que não possui problemas que apaguem seu perfil narciso, 

que precisa ser mantido socialmente para que continue sendo aceito como 

indivíduo contemporâneo. 

 A constante insatisfação consigo mesmo tem desfavorecido uma 

apreciação em se relacionar com o outro, a imediata desatualização empobrece a 

perspectiva de uma interação social.  

Incitado e continuamente estimulado a consumir, ocupado pelo 

acúmulo e o excesso de solicitações o indivíduo transformado em 

espectador, cuja imaginação e capacidade de representação se 

encontram emperradas e, muitas vezes, destruídas, vê sem ver: 

ele vê sem ter capacidade de fixar, analisar, compreender, 
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apreender e, em consequência, torna-se incapaz de criticar e 

recusar de modo livre (HAROCHE, 2008, p.144). 

 

Como característica da contemporaneidade, a incapacidade de se formular 

opiniões não impositivas seja por meio dos meios de comunicações ou por 

grandes massas, comunidades virtuais ou não, tem implicado na formulação do 

pensamento argumentativo, que se distanciou efetivamente das opiniões 

pessoais, onde uma liberdade primitiva e impensada é proclamada. As 

informações se desfazem na mesma liquidez que os relacionamentos se findam, 

iniciam e findam novamente. Seria essa sociedade fadada ao fracasso? Ou existe 

em algum momento a possibilidade de se solidificar as relações e informações 

recebidas instantaneamente na “velocidade da luz”. 

As maneiras de olhar remetem a importantes questões sociais e 

políticas das sociedades democráticas individualistas, bem como 

à necessidade de atenção, consideração, respeito, 

reconhecimento e dignidade. Todas elas são maneiras de nomear 

e designar a necessidade de uma maior atenção às dimensões 

não visíveis da pessoa, que se acompanham de um direito ao 

olhar visando à proteção da integridade mais íntima de cada um 

(HAROCHE, 2008, p.145). 

 

Os olhares desatentos que incomodam em suma as relações atuais, onde 

as marcas de um olhar recaído talvez por uma angústia de não ser notado, 

passam desapercebidos por momentos acompanhados pela falta de tempo. 

Existe verdadeiramente um olhar para o outro? Ou os indivíduos em meio suas 

angústias não consegue mais suportar o outro? Questões intrigantes que nos 

fazem refletir a respeito de uma sociedade que parece se desfazer dia após dia, 

mediante seu acelerado desenvolvimento tecnológico imediatista e individualista, 

a frieza em que se relacionam os indivíduos atualmente, intrigam quanto a 

percepção do outro. Um contemporâneo competitivo, onde as atenções estão 

voltadas para o consumo e autorrealização.  

[...] o olhar implica uma troca, mesmo quando assimétrica, 

desigual e aparentemente inexistente: “Pelo olhar que apreende o 

outro, nós nos revelamos a nós mesmos; o mesmo ato pelo qual o 

sujeito busca descobrir seu objeto o expõe a esse. Por essa 

razão, não se pode apropriar pelo olhar sem também dar” (:630). 

O caráter de um olhar expressivo ou inexpressivo; caloroso ou 

frio; dominador ou assustado; conquistador ou submisso; ou 

arrogante ou humilde é profundamente imbricado e não é fácil 
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distingui-los. A forma de olhar o outro, esquivar-se ao olhar, evita-

lo ou desviá-lo revela a natureza dos sentimentos e, igualmente, 

um temperamento, uma personalidade e um caráter. De modo 

fundamental permite a apresentação da natureza dos mecanismos 

de dominação e também de defesa do eu (SIMMEL, 1908 apud 

HAROCHE, 2008, p.151). 

 

George Simmel, influente sociólogo alemão, estudou a importância do 

olhar, simples ato que não se é tão comum nos dias atuais, revelar-se por meio 

dele pode não ser agradável, quando se possui uma angústia do 

despertencimento, um olhar cheio de pertencimentos e medos que 

involuntariamente podem transpassar um medo, uma dor, um desconfiar de quem 

está sendo visto, ou até mesmo uma insegurança de ser revelado quanto 

indivíduo angustiado em meio à liquidez pertencente à contemporaneidade. 

 

 

1.3. A INVASÃO DE UM OLHAR 

 

A extinção de olhares fitados seria uma possível caminhada para o declínio 

das relações no contemporâneo? Ou apenas consequência, decorrente de tanta 

aceleração, que não nos permite perder tempo em troca de olhares que tomariam 

um tempo que jamais poderemos reaver? Não se existe tempo a perder em meio 

à ansiedade de se conquistar, consumir, e apresentar diante da sociedade tais 

conquistas. 

Ao esboçar uma genealogia dos processos subjacentes ao 
sentimento sociológico geral que emana das relações sensoriais 
fundadas e estruturadas pela visão, Simmel esclarece os modos 
de comportamento e os sentimentos nascidos e reforçados pelo 
isolamento (ou desorientação) presente nas formas extremas do 
individualismo contemporâneo, cujos efeitos provocam agitação, 
inquietude e um profundo sentimento de vulnerabilidade. 
Reconhece no olho, na visão, portanto, um fator de unificação e 
homogeneização que protege o comércio entre os indivíduos. 
“Com base em homens que apenas olhamos, construímos uma 
noção geral com facilidade infinitamente superior àquela que 
alcançaríamos se falássemos com cada um deles” (HAROCHE, 
2008, p.152-153). 
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Simmel demonstra também uma inquietude com relação ao indivíduo 

moderno que não se afasta do isolamento, estado esse que se é possível 

vislumbrar, a individualidade até mesmo no coletivo é notória, indivíduos que não 

se olham mesmo estando frente a frente, transparecem suas inseguranças na 

constante tentativa de evitar do outro. Esse comportamento seria uma forma de 

tentar evitar sofrimento? Ou apenas uma nova formulação de se relacionar? 

Nas sociedades contemporâneas desenrola-se um processo de 
transformações que nos leva a ignorar e a apagar as dimensões 
não visíveis da pessoa, privilegiando apenas as dimensões 
visíveis. Cabe portanto, perguntar o que acontece quando essa 
interioridade, cada vez menos perceptível, parece não mais se 
distinguir do mundo exterior. A divisão do trabalho dos 
sentimentos, entre os sentidos, sua complementaridade, conhece 
atualmente um momento de desequilíbrio decorrente da extensão 
e da onipresença da visão. As transformações contemporâneas 
sociais, políticas e, principalmente, antropológicas incidem sobre o 
olhar, sobre seu declínio, reforçando a ausência de reflexão que 
conduz a transformações capitais nas formas de mediação, em 
sua própria possibilidade de existir.[...] (HAROCHE, 2008, p.163). 

 

Vivemos em uma sociedade inclinada ao possuir, e não a quem somos 

com nossas frustrações acertos e erros. Contraditória quanto à visão, pois 

visualizamos em partes o que nos favorece, evitando olhares que ultrapassem a 

superficialidade narcísica que precisa ser mantida e alimentada na tentativa de 

maquiar uma possível insatisfação com frustrações interiores, que desnuda uma 

competência e apresenta um real mal-estar. 

Nas formas de alienação contemporânea, gostaria de sublinhar 
uma dimensão específica e inédita referida à visibilidade de si: um 
tipo de visibilidade que, ao ignorar as fronteiras do íntimo, do 
privado e do público, tende a instrumentalizar e a reificar o 
indivíduo pela exibição contínua e exaustiva de si mesmo, 
encorajando e reforçando o voyeurismo, e o exibicionismo, a 
perda do privado, do íntimo e da interioridade, bem como 
desenvolvendo respostas automáticas e mecânicas. Tal 
alienação, reforçada pelas tecnologias contemporâneas, força o 
indivíduo não a representar um pedaço de si, mas a desnudar-se 
num contínuo desvelamento de si mesmo, a mostrar-se para ser 
valorizado e, fundamentalmente, para existir (HAROCHE, 2008, 
p.173). 

 

O poderio da mídia, reforçado diariamente, massificando e manipulando 

informações, tem ditado padrões a serem seguidos, onde é feliz aquele que 

possui e exibe suas conquistas, o modelo ditatório incansavelmente apresentado, 

onde corpos felizes conquistam em tempo incontável bens materias. Com a 
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apropriação desses poderes de massificação, é mais fácil incentivar uma 

incessante insatisfação consigo mesmo, onde é preciso correr contra o relógio 

para se enquadrar em uma sociedade que possui bens, mesmo que não se 

possua quanto sujeito pensante. Uma alienação maquiada de liberdade tem 

sustentado o poderio dessas grandes massas, por meio das novas tecnologias. 

A humilhação nas sociedades de consumo de si não é idêntica à 
humilhação nas sociedades de produção. A superficialidade, o 
desengajamento – tanto nas relações individuais, pessoais, 
privadas quanto nas relações entre os grupos – situam-se, hoje no 
centro dos processos de alienação e humilhação no individualismo 
contemporâneo e nas sociedades de consumo. Ser o outro, o 
parceiro numa relação desengajada – em que não se tem 
atenção, consideração e reconhecimento, nem existe a fortiori um 
sentimento de valorização – torna-se humilhante, pois revela a 
instrumentalização e o intercambiamento entre os indivíduos, e a 
desvalorização e o sentimento de inexistência de si mesmo e do 
outro (Enriquez, 1999). A privação específica de si e o sentimento 
mais do que a consciência se encontram no cerne da humilhação 
nas sociedades do consumo (ENRIQUEZ , 1999 apud HAROCHE, 
2008, p. 179-180). 

 

Relações superficiais e dotadas de individualismo permeiam o 

contemporâneo, estar com o outro não nos insere em uma troca, onde o 

individualismo nos impede um olhar além do pertencimento, para além do outro, a 

individualidade invade o lugar da singularidade de cada um, quanto mais se 

aproxima do real a insignificância nas interações se solidifica, e mais uma vez traz 

de volta o mal-estar que por muitas vezes é citado também por Birman. Onde o 

consumo abrange um ponto primordial na sociedade, e a saciedade do desejo de 

expressar um status que o coloca em uma posição de sujeito pertencente dessa 

geração consumista, subsiste como principal atuante no contemporâneo. 

Na verdade, a transformação nas maneiras de sentir e de 
perceber se acompanha de uma mudança de personalidade 
contemporânea. As sociedades de consumo impõem um 
movimento incessante e uma atividade contínua, intensa, em que 
a precipitação, frenesi e a urgência emperram a capacidade de 
julgar e promovem a superficialidade tanto em relação aos bens 
culturais quanto na relação entre os indivíduos [...] (HAROCHE, 
2008, p.212). 

 

Incessantemente massificada e instigada a possuir, a sociedade se 

distancia de uma singularidade que demonstrava o individual de cada um, para 

dar lugar ao individualismo, incitado constantemente a ser um possuidor de bens 



22 
 

de consumo, o indivíduo não encontra espaço para ir além da superficialidade nas 

relações. Haroche cita a existência de uma personalidade contemporânea, 

personalidade essa constituída pela insatisfação consigo mesmo, por meio do 

imediatismo, da ansiedade que ele proporciona, e individualismo. 

Experimentamos hoje outras maneiras de sentir? As formas de 
individualismo contemporâneo supõe o narcisismo, o 
desengajamento e a frieza, ou estamos diante de um recuo do 
declínio das qualidades sensíveis, de uma transformação ou 
talvez de uma destruição das formas elementares de percepção, 
das funções sensoriais, em que é preciso (em virtude da 
onipresença das imagens, do virtual) se interrogar sobre o declínio 
do tocar e do tátil? É preciso igualmente interrogar-se sobre as 
formas inéditas de estruturação, divisão e fragmentação do eu, as 
formas radicais de surdez, cegueira e insensibilidade (HAROCHE, 
2008, p.214-215). 

 

Em suma o contemporâneo nos apresenta novas formas de relacionar, se 

em meio a toda individualidade e peculiaridade, as relações se estabelecem, 

ainda que dotadas de indiferenças, o indivíduo insiste em apresentar uma 

necessidade de interação, mesmo que ainda se organizando nessa 

contemporaneidade, estruturada pelas interações que nos favorecem quanto 

sujeitos possuidores de algo. Podemos pensar que as relações unicamente e 

intrinsecamente estão sendo construídas como um bem palpável, unicamente por 

meio da necessidade de se possuir? Ou o relacionar e o se manter em um 

relacionamento segue tentando encontrar uma existência em meio às mudanças 

e estímulos na atualidade? 

Se essa nova personalidade apresentada por Claudine se constitui, o 

indivíduo se reconfigura, na tentativa de se adaptar e se reconhecer nessas novas 

concepções e informações que precisam ser processadas. 

Em tempo incontável e talvez imensurável, as novas tecnologias nos 

emergem em um incessante novo, e instigante despertencimento. Uma 

insatisfação incessantemente apresentada e reforçada pelas novas tecnologias, 

instigam perfis narcísicos e descontentes com seus pertencimentos. 
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CAPÍTULO DOIS 

RELACIONAMENTOS NO “MUNDO VITUAL”: REFLEXÕES A PARTIR DO 

FILME HER 

Na era da informação, a invisibilidade é 

equivalente à morte. 

(Zygmunt Bauman) 

 

Inicialmente, por meio do filme Ela, no presente capítulo é discutida a 

imersão do homem contemporâneo no contexto virtual, como essas se 

constituem, e possíveis insatisfações que se apresentam por meio desse 

contexto. O personagem aqui equiparado a esse homem moderno e angustiado 

com suas perdas, mergulha em um “mundo” de autoafirmação aparentemente 

mais suportável, e menos confrontante, encontrando-se consigo mesmo por meio 

da relação com um programa de computador que refletia sua imagem, o homem 

que tenta satisfazer-se em si mesmo. 

 

2.1. ELA: O FILME 

 

“Her”, em seu título original e traduzido para o Brasil por “Ela”, é um longa-

metragem das categorias drama, ficção e comédia, dirigido por Spike Jonze, que 

nos transporta para os dramas vividos pelo personagem principal Theodore e 

seus entornos. O enredo nos conduz pontualmente a uma sociedade que ora está 

voltada para o avanço e desenvolvimento da tecnologia, e sua autoeficácia 

expressa, ora reconfigurada no prisma das relações e na busca dos resquícios 

emocionais e na emergência de recortes de envolvimentos proporcionados por 

esta reorganização particularizada do contemporâneo. 

O ambiente do filme se situa em uma realidade que constantemente 

equilibra-se no contrapondo entre os aspectos futurísticos e características retrós, 

sejam estas explícitas nas presenças monocromáticas dos objetos, as roupas, 

fotografias cinematográficas e suas cenas, estilos de caracterização, manejo de 

falas, tecnologias sob e sobre as tecnologias, reorganização de posições 

interativas, experiências e colocações diferenciadas de emoções e seus efeitos 
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afetivos, entre outros pontos. As diversas expressões das fôrmas e costuras 

interrelacionais do filme se movimentam provocando questionamentos, 

promovendo opiniões e fomentando críticas; como os polos: encontro e 

desencontro, resgate e desgaste, afeto dos relacionamentos entre os seres 

humanos e possíveis atuações afetivas e colaborativas em ambientes virtuais, 

que estão e são precisa e devidamente localizadas na realidade. 

Sendo mais um dos pontos fundamentais do filme, são retratadas as 

diferentes possibilidades de contato, sentimentos e relacionamentos de vida 

observados de maneira específica, sejam eles casuais, profissionais, causais, 

românticos entre outros; Dentre tais, possui grande foco aos detalhes do 

desenrolar afetuoso e desfechos que acontecem entre Theodore com o sistema 

operacional autodenominado por nome de Samantha. Em paralelo, é montado o 

cotidiano de outras personagens que situações críticas determinam e entrelaçam 

a trama junto à história pessoal do personagem principal, suas aflições, angústias, 

manifestações, alegrias, importâncias, olhares. 

O filme convida o espectador a ver e retirar da essência dos 

acontecimentos e eventos expansão da sua própria reflexão, além dos rótulos, 

expectativas pré-formadas e impactos pós-formulados cada qual ao seu devido 

instante, mesmo em um conjunto aplicado ou trazido no senso comum. 

O filme reflete a Sociedade da Informação em todos os detalhes da obra 

cinematográfica, tendo em vista que a Sociedade da Informação é caracterizada 

pela velocidade que as informações se propagam através do mundo virtual e os 

diferentes meios de se sociabilizar em rede, fomentado pelas novas tecnologias. 

Porém, para Castells, este mundo virtual vai muito além da proliferação de 

informações, visto que em suas considerações “a questão da informação é 

inerente a todas as sociedades em qualquer modo de produção vivenciado. Na 

sociedade em rede, a informação passa a ser uma força produtiva direta dentro 

do processo capitalista” (CASTELLS, 1999 apud SIMÕES, 2009). Este processo 

foi denominado pelo autor de “informacionalismo”. 

O longa-metragem critica nossa sociedade atual e expõe uma discussão 

sobre os relacionamentos interpessoais, o vazio existencial e a solidão no mundo 

contemporâneo. O paradoxo dessa sociedade é de que, ao mesmo tempo em que 

os personagens estão conectados, mostram um distanciamento estarrecedor. 
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Podemos observar um indicador, dentre muitos desta sociedade, no trecho irônico 

que mostra a profissão do personagem principal: ele trabalha em um site que 

escreve cartas manuscritas para outras pessoas, ou seja, um sintoma do mundo 

conectado que vivemos, onde as pessoas pagam para que outros transmitam 

suas próprias emoções. 

Outro indicador notável é o mundo de possibilidades que a tecnologia 

permite, como no caso dos relacionamentos com os sistemas operacionais, que 

se tornou algo cultural e aceitável nessa sociedade. O filme mostra muito mais 

que um mundo moderno e conectado, ele transmite a capacidade da sociedade 

se ressignificar, de se adaptar a diferentes e singulares formas de se relacionar, 

através da realidade virtual, cada vez mais real.  

O filme duela em várias cenas entre o real e virtual, onde a virtualidade se 

torna real através de relações e interações entre homem e máquina. No texto 

Virtualidade e Modificações Cognitivas nos Sujeitos Imersivos, de Oliveira e 

Borges (2014), é possível observar este contexto do filme, haja vista que fala 

sobre um novo espaço denominado de Ciberespaço, onde as novas formas de se 

relacionar são instituídas. Refere-se à preocupação com relação à 

“desterritorialização” e novas formulações cognitivas, que são possíveis de serem 

visualizadas e analisadas também no filme. Assim como no texto, não é possível 

afirmar no filme se essa virtualização é boa ou ruim. Existe uma constante 

demonstração de uma transformação social, onde o virtual se faz presente em 

todos os momentos e o real passou a integrar esse novo espaço.  

O prazer encontrado inicialmente no virtual ocupa o lugar das grandes 

insatisfações do “mundo real”, como frustrações, abandonos, traições. Porém em 

algumas cenas, a realidade se apresenta por meio dos desgastes no 

relacionamento do personagem principal e o sistema operacional, por meio de 

carências, necessidades de atenção e brigas. É possível visualizar uma 

aproximação quase que fiel da realidade. O relacionamento invade as linhas da 

diferença, onde quase não é possível distinguir uma diferenciação entre mundos, 

entre um ser real ou virtual. 

Samantha se apresenta virtualmente invadindo o “mundo real” e se 

fazendo presente, com varias demonstrações da necessidade de interagir e se 

sentir viva, a realidade da dor, dos medos faz com que ela se insira cada vez mais 
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nas relações e espaços reais, porém sua acelerada e característica aprendizagem 

fora dos limites existentes na humanidade, a remete novamente a um mundo 

diferenciado, um mundo sem limites, sem amarras ou limitações de tempo e 

espaço. 

A partir do filme, é possível notar um contato mais intenso do homem com 

a máquina, onde o escritor em seu processo de divórcio se utiliza de um sistema 

operacional, que preenche um vazio e o completa em questões sentimentais que 

necessita. Com isso, um relacionamento imaginário, porém que promove um 

encontro artificial, mas com muita intensidade impregnada por ele. Sendo 

apresentada então uma sociedade adaptada e mais inclusa nos meios 

tecnológicos em torno do tempo e espaço. 

A relação do homem com a máquina apresentada no filme proporciona 

uma ótica em torno de um laço fortificado, onde a máquina se torna um objeto de 

interação e de relacionamento mais intenso e fundamental em sua vida. Assim, o 

indivíduo demonstra mais interesse nas inclusões tecnológicas se afastando das 

relações pessoais, assim podendo ou não, ser favorável ao mesmo. 

Para Freud, o desejo é que nos afasta da morte e nos permite continuar 

vivendo, o desejo surge então como um mantenedor da vida, nesse mesmo 

sentido é que para Freud o sonho é o que permitiria o indivíduo dormir, lugar este 

onde as exigências do real estariam suspensas e o sujeito poderia voar 

livremente. Entretanto para desejar é necessário, antes de tudo, fantasiar, e é 

justamente no lugar que concerne às fantasias que o homem contemporâneo se 

encontra vazio, sem a possibilidade de fantasiar o homem se encerra, em um 

estado fatalista que a historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco (2000) 

denominou como ''sociedade depressiva'' (p. 20). 

[...] Assim a era da individualidade substituiu a da subjetividade: 
dando a si mesmo a ilusão de uma liberdade irrestrita, de 
independência sem desejo e de uma historicidade sem história, o 
homem de hoje transformou-se no contrário de um sujeito. Longe 
de construir seu ser a partir da consciência das determinações 
inconscientes que o perpassam à sua revelia, longe de ser uma 
individualidade biológica, longe de pretender-se um sujeito livre, 
desvinculado de suas raízes e de sua coletividade, ele se toma 
por senhor de um destino cuja significação reduz a uma 
reivindicação normativa. Por isso, liga-se a redes, a grupos, a 
coletivos e a comunidades, sem conseguir afirmar sua verdadeira 
diferença (ROUDINESCO, 2000, p.14). 
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Não se parece possível vislumbrar uma relação onde às diferenças são 

expostas quanto sujeito detentor de uma opinião, o jogo da autoafirmação é 

mantido por meio das redes de relacionamentos que confirmam os perfis 

socialmente mantidos, o outro em suas diferenças pode ser visto como rival. Um 

homem que direcionado pela massa, reproduz falas e comportamentos que 

superficialmente são afirmados como opiniões próprias. 

 

2.2. A FELICIDADE ASSISTIDA 

 

O homem contemporâneo encontra-se deslumbrado em uma liberdade 

supostamente alcançada por meio de imposições midiáticas, com padrões a 

serem seguidos e obedecidos. A “independência coletiva” tem sido ativamente 

manipulada e vivenciada por esse sujeito, que se afasta de sua subjetividade 

repetindo frases impostas por meio de grupos, esquecendo-se da necessidade de 

uma elaboração de pensamento indagatório, que possa transparecer realmente 

informações que procedam de seu intelecto. 

Theodore vítima dessa acelerada enxurrada de informações do 

contemporâneo se entrelaça em meio ao desejo de encontrar uma companheira 

que refletia suas qualidades favoritas, ao mesmo passo que mergulhava em uma 

conexão que o apresentava o mundo, vivenciava um isolamento interpessoal. Não 

distante das relações contemporâneas, onde o “eu”, e a satisfação dos desejos 

impostos a esse “eu” são prioritários, mesmo que não se saiba ao certo quais são 

as reais necessidades, que a todo momento são incitadas a serem saciadas por 

meio das novas tecnologias, o agir e o consumir são os personagens principais do 

mundo “real” contemporâneo. 

Saída da neurastenia, noção abandonada por Freud, e da 
psicastenia descrita por Janet, a depressão não é uma neurose 
nem uma psicose nem uma melancolia, mas uma entidade nova, 
que remete a um “estado” pensando em termos de “fadiga”, 
“déficit” ou “enfraquecimento da personalidade”. O crescente 
sucesso dessa designação deixa bem claro que as sociedades 
democráticas do fim do século XX deixaram de privilegiar o 
conflito com o núcleo normativo da formação subjetiva. Em outras 
palavras, a concepção freudiana de um sujeito do inconsciente, 
consciente de sua liberdade, mas atormentado pelo sexo, pela 
morte e pela proibição, foi substituída pela concepção mais 
psicológica de um individuo depressivo, que foge de seu 
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inconsciente e está preocupado em retirar de si a essência de 
todo conflito (ROUDINESCO, 2000, p.19). 

 

 Roudinesco discorre a respeito de uma sociedade fadada a tristeza e 

depressão, voltada para a medicalização e abandono da subjetividade, o 

narcísico não consegue trazer para si uma dor ou uma suposta perda que o 

desvalorize socialmente, a fuga de tal sofrimento tem sido alimentada por meio da 

mídia e redes de relacionamentos, onde a supervalorização do espetáculo 

predomina como ator principal. O sofrimento não pode ser relatado em 

decorrência do status que precisa ser sustentado como troféu de uma vida 

supostamente alegre e infinitamente feliz. 

Uma sociedade imediatista e impulsiva que transfere seus medos e dores 

ao espetáculo da felicidade assistida. Não existe tempo nessa competitiva relação 

estabelecida por meio das novas tecnologias para uma análise de si mesmo, a 

ansiedade em se atualizar inviabiliza um acompanhamento psicológico. Elizabeth, 

discorre a respeito da troca de uma terapia por uma medicalização que possibilite 

o individuo a exercer suas funções sem perder seu valioso tempo de exibição. 

Todos os estudos sociológicos mostram que a sociedade 
depressiva tende a romper a essência da vida humana. Entre o 
medo da desordem e a valorização de uma competitividade 
baseada unicamente no sucesso material, muitos são os sujeitos 
que preferem entregar-se voluntariamente a substâncias químicas 
a falar de seus sofrimentos íntimos [...] (ROUDINESCO, 2000, 
p.30). 

 

Analisando a obra na perspectiva do coletivo, o que está em evidência é 

uma conjuntura em que o contato social é pobre de significados, as pessoas 

ocupam espaços que em potencial poderiam ser sociais, comuns, onde 

ocorreriam trocas, ou seja, poderiam marcar suas subjetividades numa busca pelo 

prazer na relação com o outro. Entretanto, o que está em busca nesses espaços 

é o gozo e é o prazer que mantém o gozo afastado.  

O prazer é a excitação mínima, aquilo que faz desaparecer a 
tensão, tempera-a ao máximo, ou seja, então, que é aquilo que 
nos faz parar, necessariamente, a uma distância regulamentar do 
gozo. Porque aquilo que chamo gozo, no sentido em que o corpo 
se experimenta, é sempre da ordem da tensão, do forçamento, do 
gasto e até mesmo da proeza. Há incontestavelmente gozo no 
nível em que começa a aparecer a dor e nós sabemos que é 
somente neste nível da dor que pode se experimentar toda uma 
dimensão do organismo que de outra forma fica velada (Lacan, 
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2001, p. 12). 

 

Nesse sentido é possível entender com mais propriedade a relação sexual 

virtual no início do filme em que a mulher na sala de bate papo online afirma que 

''gozou muito'' e em seguida despede-se com um ''tchau'' abandonando aquela 

relação que não fazia mais sentido existir. No mesmo sentido ainda as milhares 

de pessoas que se relacionavam simultaneamente com o software e as mais de 

seiscentas que estavam apaixonadas. Recrudesce a compreensão de uma 

sociedade imersa na virtualidade em que relacionam-se mais com softwares do 

que entre si. Analisando essas formas de contexto social lendo Birman (2012) que 

escreve:  

Vale dizer, a ideia de sociedade deixa de existir, reduzida que foi à 
ideia de mercado. Mercado neoliberal, bem entendido, de 
regulação globalizada. Neste contexto anuncia-se o fim das 
ideologias em nome da ciência e da técnica, condições concretas 
de possibilidade que estas são para a produtividade do mercado. 
Em tudo isso, a solidariedade se esvazia como valor, na medida 
que aquela supõe a existência de uma sociedade e não a 
rivalidade absoluta do mercado, onde impera a lei do salve-se 
quem puder (BIRMAN, 2012, p. 7). 

 

Na perspectiva individual do longa-metragem, encontra-se Theodore, que é 

apresentado como um homem profundamente angustiado pelo divórcio iminente, 

embora já não morasse mais com sua esposa, o homem nutre a ideia de ainda 

estar casado. E é justamente em sua relação com ''Samantha'', nome do 

software, no filme, que Theodore já com sua função egóica enfraquecida, 

estabelece uma relação que em princípio ocorre sob a lógica narcísica saudável e 

que posteriormente vai sendo abandonada pelo Gozo. Relação narcísica, porque 

o software se desenvolve, em princípio, sob a relação de linguagem falada 

estabelecida com aquele que o comprou, e o desenvolvimento do software é de 

acordo com interesse e identificações do comprador que adquire. 

Não entrando em discussão sobre inteligência artificial ou sobre a 

possibilidade do software em desejar, e sim, sobre o homem em questão 

apaixona-se por si mesmo, uma versão feminina de si mesmo, semelhante ao 

momento em que escrevia uma carta e seu colega de trabalho ao ouvi-la afirma 

que era muito sensível, que tinha um lado feminino, essa passagem ao gozo já 

era denunciada por sua ex-esposa ao dizer que ele a queria como as mulheres 
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felizes de Los Angeles e que ele tentou fazê-la assim, até mesmo a obrigando 

tomar Prozac.  

O ideal sexual pode se colocar num interessante vínculo auxiliar 
com o ideal do Eu. Onde a satisfação narcísica depara com 
obstáculos reais, o ideal do Eu pode ser usado para a satisfação 
substitutiva. Então a pessoa ama, em conformidade com o tipo da 
escolha narcísica de objeto, aquilo que já foi e que perdeu, ou o 
que possui os méritos que jamais teve [...]. A fórmula paralela à de 
cima é: aquilo que possui o mérito que falta ao Eu para torná-lo 
ideal amado [...] (FREUD, 2010, p.34). 

 

Gozo, sob a perspectiva de que ultrapassa muitas vezes tanto o prazer 

como a dor, que tem por emblema o momento em que consegue afastar-se de 

sua dor simbólica marcada pela perda de sua esposa, ainda sob a marca 

importante da fantasia e se encerra na tensão da relação com o software, o gozo 

imaginário comum nos ''sujeitos doloridos, ou gozantes'' da atualidade (QUEIROZ, 

2012). O desfecho final do filme, com a partida dos softwares representa uma 

saída possível a este estado de Gozo. 

A realidade dolorosa da perda mais uma vez é apresentada, aquele 

software já não o refletia fielmente na confirmação de si mesmo, ela tornou-se 

meramente o outro, impossível assim de se manter uma relação pautada na 

autoafirmação.  

[...] É função do ego administrar a economia pulsional, 
endereçando o gozo às zonas erógenas, pontos localizados e 
circunscritos. É função do ego regenerar o narcisismo, pondo a 
pulsão de morte a serviço da pulsão de vida. Quando isso não 
acontece, o gozo espalha-se, frui por todo o corpo, devastando-o. 
Às vezes, a solução é investir numa reeconomia de gozo, ou seja, 
na redistribuição de gozo para salvar o sujeito da autodestruição 
(QUEIROZ, 2012). 

 
A função egóica de Theodore volta-se uma vez mais na tentativa da 

relação com o Outro, ainda que marcada pela culpa. É a possibilidade de 

reestabelecer através do desejo e da fantasia, novos lugares para o prazer e a 

dor. O possível desamor das relações atuais, as dores da perda, a insatisfação 

com as frustrações, parecem afastar o sujeito da realidade, impulsionando o 

mesmo a encontrar nesse “mundo” uma possibilidade de encontra-se consigo 

mesmo. Um suportável encontro com as relações que podem ser mantidas e 

encerradas sem a culpa da incapacidade de sustenta-las. 
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CAPÍTULO TRÊS 

 O ESPETACULOSO NARCISO 

[...] Estar feliz não se resume mais a se sentir 

sentimentalmente repleto. Agora é preciso 

também se sentir corporalmente semelhante aos 

“vencedores”, aos “visíveis”, aos astros e estrelas 

midiáticos. 

(Jurandir Freire Costa) 

 

No presente capítulo, serão discutidas questões quanto à cultura do 

narcisismo, segundo a ótica do antropólogo Cristopher Lasch, e a sociedade do 

espetáculo, conforme apropriada e interpretada por Jurandir Freire Costa. Um 

indivíduo que no corpo encontra as respostas que precisa para suas perdas e 

faltas, ao ponto que se afirma se afasta da dor. O outro não se é necessário, pois 

não afirma a bela face do narciso que espetacularmente fortalece sua 

personalidade, por meio da representação daquilo que se almeja ser.  

 

3.1. A BELEZA QUE APAGA A DOR 

 

Mediante ao contexto pós segunda guerra mundial, Lasch percebe na 

população americana um desacreditar no país, pairava um sentimento de 

insegurança e perca de possibilidades de uma interação entre os indivíduos, uma 

constante necessidade de se conquistar uma felicidade mesmo que individual, 

apresentava naquele momento uma cultura de competividade e individualismo.  

Mesmo diante de muitos questionamentos a respeito de sua classificação, 

o termo “Cultura do Narcisismo” ganhou forças e está presente no que tange ao 

contemporâneo e formas de se relacionar. 

Após a ebulição política dos anos sessenta, os americanos 
recuaram para preocupações puramente pessoais. 
Desesperançados de incrementar suas vidas com o que interessa, 
as pessoas convenceram-se de que o importante é o 
autocrescimento psíquico: entrar em contato com seus 
sentimentos, comer alimentos saudáveis, tomar lições de dança 
clássica  ou dança do-ventre, mergulhar na sabedoria do Oriente, 
correr, aprender a se “relacionar”, superar o “medo do prazer” [...] 
(LASCH, 1983, p.24). 
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 Fundamentalmente, viver em função de seus desejos e em busca da volta 

do prazer e da satisfação, instigados a apropriações de forma extrema, o 

indivíduo se esvaía quanto coletividade e encontrava em si uma necessidade de 

saciedade de desejos. As informações agora orientadas pelo saber médico e 

profissionais da saúde são dominantes. Segundo Lasch, a intervenção do poder 

público estaria desapropriando o sujeito, se seus reais objetivos, estruturados por 

meio de interações familiares eram legítimos, agora a validade esta na imposição 

externa, onde são ditadas as reais necessidades desse indivíduo. O eu supremo, 

desejos, satisfação, e “qualidade de vida”. 

Havia-se uma necessidade de se apagar um passado que não mais os 

cabia, e tal foco no agora, inviabilizaria também um pensamento no futuro, o 

momento precisava ser vivenciado e aproveitado, sem a possibilidade de deixar a 

satisfação do prazer, passar despercebida. 

Viver para o momento é a paixão predominante – viver para si, 
não para os que virão a seguir, ou para a posteridade. Estamos 
rapidamente perdendo o sentido de continuidade histórica, o 
senso de pertencermos a uma sucessão de gerações que se 
originaram no passado e que se prolongarão no futuro. É o 
enfraquecimento do sentido do tempo histórico – em particular, a 
erosão de qualquer preocupação maior com a posteridade [...] 
(LASCH, 1983, p. 25). 

 
Indivíduos com conflitos internos e externos, impossibilitados de se 

estabelecer uma perspectiva para além, desses períodos que os intrigavam em 

meio à sensação de desamparo, se encontrar através da saciedade de um desejo 

momentâneo tem alimentado esse sentimento de autossuficiência, conhecido no 

narciso. Um sentimento de sobrevivência era imposto como se não se fosse 

possível deslumbrar um futuro, por meio das incertezas de se conseguir ou não 

estar no futuro, era proposta uma vida individualista e fadada á sobreviver, sem 

tempo para um olhar nos dias vindouros. 

A Sensibilidade Terapêutica. O clima contemporâneo é 
terapêutico, não religioso. Hoje em dia, as pessoas desejam não a 
salvação pessoal, para não dizer a restauração de uma era áurea 
primitiva, mas o sentimento, a ilusão momentânea de bem-estar 
pessoal, saúde e segurança psíquica. Mesmo o radicalismo dos 
anos sessenta serviu, para muitos dos que o abraçaram, mais por 
motivos pessoais do que políticos, não como uma religião 
substituta, mas como forma de terapia. A política radical 
preencheu vidas vazias, proporcionou um sentido de significação 
e finalidade [...] (LASCH, 1983, p. 27, grifo do autor). 
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Sentir-se satisfeito, seja por meio de consumo ou demonstração desse 

satisfatório hábito de consumir, aliviava a angustiante necessidade de 

pertencimento desse sujeito, a dor, a falta, são necessariamente preenchidas por 

meio de uma conquista, esse sujeito contemporâneo que tem se encarcerado na 

liberdade de possuir, objetos mesmo que desnecessários, porém impostos pelas 

forças manipuladoras de informação, como sendo imprescindíveis para uma vida 

feliz e saudável. Onde o espetáculo de se demonstrar uma alegria, mesmo que 

inexistente, apagaria o sofrer desse sujeito, não se há tempo para perder com a 

dor, quando se existe uma necessidade de transparecer uma alegria. 

O narcisismo representa a dimensão psicológica dessa 
dependência. Não obstante suas ocasionais ilusões de 
onipotência, o narcisista depende de outros para validar sua auto-
estima. Ele não consegue viver sem uma audiência que o admire. 
Sua aparente liberdade dos laços familiares e dos 
constrangimentos institucionais não o impedem de ficar só 
consigo mesmo, ou de se exaltar em sua individualidade. Ao 
contrário, ela contribui para sua insegurança, a qual somente ele 
pode superar vê “eu grandioso” refletido nas atenções das outras 
pessoas, ou ao ligar-se àqueles que irradiam celebridade, poder e 
carisma. Para o narcisista, o mundo é um espelho, ao passo que o 
individualista áspero o via como um deserto vazio, a ser modelado 
segundo seus próprios desígnios (LASCH, 1983, p. 30-31). 

 
O indivíduo com personalidade narcísica presente no contemporâneo se vê 

impossibilitado de estabelecer relações que não sejam para satisfação de seu 

desejo de possuir, incapaz de se ver como alguém inferior ou até mesmo 

desejante de uma troca de conhecimentos, pois já é detentor de todo o saber 

necessário. Sua individualidade mantida por meio da capacidade de se satisfazer 

com suas conquistas, que reafirmam sua autossuficiência, características 

predominantes nessa personalidade. 

Perseguido pela ansiedade, pela depressão, por vagos 
descontentamentos, e por uma sensação de vazio interior, o 
“homem psicológico” do século vinte não busca nem o auto-
crescimento individual, nem a transcendência espiritual, mas a 
paz de espírito, sob condições que, cada vez mais, tem contra ela 
[...] (LASCH, 1983, p.33-34). 

 
Homem esse que não conhece em seu sofrer uma possibilidade de 

repensar suas concepções quanto sujeito pertencente a uma sociedade, que por 

muitas vezes apropria-se desse fácil sujeitar a um manipular. Em suma se 
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afirmando no presente, sem perspectivas futuras. Conquistas que preenchem o 

vazio e a insegurança, espetacularmente felizes, propagam essa constante 

alegria midiática, onde os rostos não transparecem sentimentos abafados pelo 

prazer do consumo. 

Os meios de comunicação de massa, com seu culto da 
celebridade e sua tentativa de cerca-la de encantamento e 
excitação, fizeram dos americanos uma nação de fãs, de 
frequentadores de cinema. A “mídia” dá substância e, por 
conseguinte, intensifica os sonhos narcisistas de fama e glória, 
encoraja o homem comum a identificar-se com estrelas e a odiar o 
“rebanho”, e torna cada vez mais difícil para ele aceitar a 
banalidade da existência cotidiana [...] (LASCH, 1983, p. 43). 

 
Em uma sociedade onde homens comuns se transformam em “Super 

heróis” que podem salvar o mundo, por meio de suas forças e invencibilidade, 

sempre vestindo uma capa que os diferenciam de um homem comum 

contribuindo para que o espetáculo seja garantido. O personagem Super-homem 

aparentemente leva uma vida pacata, porém tem o foco voltado para si quando 

vestido de sua capa nas cores do país “salva os fracos e oprimidos”. Personagem 

que detêm toda atenção, apresentado como alguém que poderia resolver todos 

os problemas apenas com sua forte presença narcísica. Com sua majestosa 

roupa, caracterizado como um homem forte, podendo até mesmo voar, e salvar 

todos que são incapazes de ter sua glamorosa virilidade. 

[...] A moderna propaganda de mercadorias e da boa vida 
sancionou a gratificação do impulso e tornou necessário para o id 
desculpar-se por seus desejos ou disfarçar suas proporções 
grandiosas. Contudo, esta mesma propaganda tornou insuportável 
o fracasso e a perda. Quando finalmente ocorre ao moderno 
Narciso que ele pode “viver não só sem a fama, mas sem o eu, 
viver e morrer sem jamais ter tornado seus amigos conscientes do 
espaço microscópio que ocupa neste planeta”, ele experimenta 
esta descoberta não só como um desapontamento, mas como 
uma explosão de seu senso de identidade [...] (LASCH, 1983, p. 
44). 

 
Um pertencimento afirmado pela conquista, onde pessoas felizes adquirem 

bens materiais em tempo quase que incontável, as necessidades não se findam 

nesse emaranhado de vaidade e autossuficiência, o apresentar uma 

invencibilidade por meio do possuir também é estimulado pelos meios de 

comunicação. Seria possível o Super-Homem salvar o mundo sem sua capa que 

o adornava e o caracterizava como um homem invencível, forte e corajoso? Um 
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indivíduo destituindo-se de suas dores em favor do possuir para se sentir 

possuidor de suas vidas. Uma celebridade valorizada e reconhecida, retirada da 

obscuridade de não ser glorioso e famoso, para um glamour apresentado 

constantemente como necessário para uma vida feliz e realizada. 

A Crítica Progressiva ao Privatismo. A popularização dos modelos 

psiquiátricos de pensamento, a difusão do “movimento de nova 
conscientização”, o sonho de fama a angustiante sensação de 
fracasso, que dão, todos, uma urgência adicional à busca de 
panaceias espirituais, compartilham uma qualidade de intensa 
preocupação com o eu. Esta auto-absorção define o clima moral 
da sociedade contemporânea. A conquista da natureza e a busca 
de novas fronteiras deram lugar à busca da auto-satisfação 
(LASCH, 1983, p.47-48, grifos do autor). 

 
Um sentimento que parece não ser saciado, o da necessidade de se 

conquistar, o tempo parece não mais comportar esse sujeito ansioso, inseguro, 

vaidoso, porém “belo”, é preciso se satisfazer, se ver acima de qualquer dor ou 

medo, para que se afirme e reafirme a postura gloriosa do narciso. Se vê no outro 

pode não ser agradável, se relacionar talvez seja insustentável, se o outro não 

possibilitar uma afirmação do quão belo se é. O individualismo possibilita uma 

assegurada distancia que possibilita manter esse perfil. 

Todos nós, atores e espectadores igualmente, vivemos cercados 
de espelhos. Neles, procuramos segurança quanto à nossa 
capacidade de cativar ou impressionar outras pessoas, 
ansiosamente procurando por manchas que possam prejudicar a 
aparência que desejamos projetar. A indústria da publicidade 
encoraja deliberadamente esta preocupação com as aparências 
[...] (LASCH, 1983, p. 124). 

 
 Um indivíduo em constante mal estar com sua imagem, e com seu 

pertencimento, uma insatisfação que não finda diante dos padrões fortemente 

impostos pela mídia. Onde o “eu” senhor supremo que precisa em suma ser 

alimentado, como poderoso, individualista e constituinte de sua autonomia, por 

meio das conquistas e exposição. O espetáculo precisa ser afirmado por meio de 

belos corpos, não há tempo a perder contra a massificação de um modelo a ser 

seguido, o belo está a todo o momento diante dos olhos, que incessantemente 

procuram uma celebridade a quem se pautar em suas necessidades como o que 

vestir, como falar e se autoafirmar.  
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3.2. O ESPETÁCULO DA BELEZA  

 

Questões quanto a esse corpo que precisa se manter fiel a si mesmo com 

um padrão quase que nunca alcançável, é também abordado no livro O Vestígio e 

a Aura, de Jurandir Freire Costa, psicanalista e escritor brasileiro que discorre 

sobre o homem que no corpo vê sua autonomia. 

Em sintonia com a moral do espetáculo, a mídia visa, sobretudo, a 
tornar visões de mundo particulares plausíveis e convincentes. É 
assim que a massa dos indivíduos é levada a admirar e a querer 
imitar o estilo de vida dos ricos, poderosos e famosos. A 
mimetização, contudo é mantida em rédeas curtas, dada a 
dificuldade que a maioria tem de ascender socialmente, até poder 
ser incluída no círculo dos privilegiados. O único item do mundo 
“exclusivo” à disposição do indivíduo comum é a imagem do 
corpo. Possuir um corpo como o dos bem-sucedidos é a maneira 
que a maioria encontrou de aceder imaginariamente a uma 
condição social da qual está definitivamente excluída, salvo 
raríssimas exceções (COSTA, 2004, p.166). 

 
O sujeito que em suma abandona o relacionar ou questões que digam 

respeito a seus sentimentos, o alvo esta em manter um perfil que o aproxime da 

“felicidade” que é apresentada como possuir tudo oque é apresentado como atual 

necessidade coletiva. Como uma satisfação do não pertencimento a onde se 

deseja estar, o homem se conforta nas conquistas de um corpo forte e viril, uma 

compensação de não se ter tudo o que socialmente é apresentado como 

necessário, se conforta na exaltação do que até o momento foi alcançado. 

Basear a identidade no narcisismo significa dizer que o sujeito é o 
ponto de partida e chegada do cuidado de si. Ou seja, o “que se é” 
e o “que se pretende ser” devem caber no espaço da preocupação 
consigo. Família, pátria, Deus, sociedade, futuras gerações só 
interessam ao narcisista como instrumentos de auto-realização, 
em geral entendida como sucesso econômico, prestígio social ou 
bem-estar físico e emocional. [...]. O narcisista cuida apenas de si, 
porque aprendeu a acreditar que a felicidade é sinônima de 
satisfação sensorial. Assim, o sujeito da moral hodierna teria se 
tornado indiferente a compromissos com os outros (Ibid., p.185-
186). 

 
O individualismo contemporâneo, presente também nos textos de Jurandir, 

apresentam esse homem, que incessantemente esta em busca dessa felicidade 

que parece não ser possível alcançar. Onde esse homem encontraria enfim essa 

satisfação? Será ela possível de se encontrar? Ou apenas o desejo de possuir se 

basta? Seria essa insaciável vontade de ser e demonstrar a ansiedade do 
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pertencimento nos escalões de sucesso um combustível para esse homem 

contemporâneo? Tal mal-estar de possuir, inviabiliza as relações, esta no próprio 

sujeito tudo aquilo que ele precisa, parece-se que o outro desfez-se diante do 

individual desejo de se conquistar.  

[...] Hoje, somos o que aparentamos ser, pois a identidade pessoal 
e o semblante corporal tendem a ser uma só e mesma coisa. 
Quanto mais a personalidade somática se impõe como norma do 
ideal do eu, mais revelamos a nossa alma ao outro, sem chances 
da defesa pela ocultação. 
Disso resultam algumas das características marcantes do 
indivíduo atual. A primeira é a desconfiança persecutória. Dado 
que a identidade é exposta, de ponto, na superfície corporal, o 
outro se tornou um observador incômodo e invasivo de nossos 
possíveis desvios bioidentitários e não um parceiro de ideias 
comuns [...] (COSTA, p. 198-199). 

 
Seria esse um impulsor dos desgastes nas relações, onde o outro se 

apresenta como alguém que pode desvalorizar sua beleza, e ressaltar as falhas 

que precisam ser encobertas para alimentar um desejo de se manter um indivíduo 

esteticamente superior? As faltas quanto ser incomodado consigo, tem tomado 

proporções corporais e passam a impossibilitar as relações no contemporâneo. 

Por meio de uma sensibilidade que vai além dos padrões vistos em geral, o 

indivíduo visualiza no outro uma rivalidade, quando mais belo, um corpo 

supostamente saudável, que transpareça uma alegria nessa exibição, apresenta-

se como uma ameaça. 

[...] Por não podermos ocultar o que, eventualmente, gostaríamos 
de guardar em sigilo, adotamos a estratégia da superexposição 
como forma de passar despercebido. O modo mais eficiente de 
não se fazer notar é “ser como todo mundo”. A compulsão da boa 
forma se tornou, assim, a tática de proteção da identidade pela 
trivialização do semblante corpóreo. Não se presta atenção ao 
que é comum, repetitivo e sem nenhuma particularidade que 
atraia nossa inteligência ou afetividade (Ibid., p. 200). 

 
 Apresentar-se para ocultar, o indivíduo sobrepondo suas possíveis 

imperfeições, encontra-se impulsionado a expor seja por meio de seu belo corpo 

ou seus inúmeros bens materiais, o pertencimento mais uma vez se sobrepondo 

ao pensamento, a intelectualidade que se existe nas relações, um sujeito que se 

habitua a uma troca de apresentações, e não a um compartilhamento de 

conhecimentos. 
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[...] O sujeito superficial e uniforme vive em luta para sobreviver e 

se afirmar como bioidentidade singular. Mas a única tática bem-
sucedida é o desaparecimento do campo do olhar do outro. O 
preço do reconhecimento imaginário é a invisibilidade cultural pela 
massificação. Sem isto, o indivíduo jamais consegue estar 
tranquilo consigo, isto é livre da invasão persecutória do ideal da 
fitness (Ibid., p. 200-201, grifos do autor). 

 
Indivíduo que está em uma esfera de sobrevivência, onde só os fortes são 

merecedores de um olhar aplausível, o perfil precisa está de acordo com o padrão 

biomédico apresentado no contemporâneo. A perda de tempo é indesejável, 

diante da necessidade de se gozar a plenitude de um copo expositivo. 

Culturalmente falando se estende a perda de interações que possibilitariam um 

desligamento dessa massificada idealização de perfil ideal. 

O espetáculo reordena o mundo como um desfile de imagens que 
determina o que merece atenção ou admiração. Como viver 
sexualmente; como amar romanticamente; como educar os filhos; 
como ter saúde física e mental; como conquistar amigos e fazer 
amizades; como vencer no mundo dos negócios; como aproveitar 
melhor o tempo de lazer; como distinguir violência e paz; como 
saber o que é justo ou injusto; em quais políticos votar; quais 
filmes, peças de teatro e tipos de música gostar, enfim, como ser 
feliz e dar sentido à vida, tudo isso é aprendido por intermédio da 
mídia; nada disto convida o sujeito a pensar por que o significado 
do real se exaure em sua versão virtual (COSTA, 2004, p. 228). 

 
As relações se estabelecem segundo os padrões impostos pelas grandes 

massas de manipulação, o individuo vislumbra, deseja e incessantemente 

angustia-se na tentativa de conquistar, esse homem conquistador e feliz, não 

pode suportar a angustia de pensar sobre suas reais faltas, não se existe tempo, 

o presente o consome, e o consumismo o espera. 

Os indivíduos, além de serem levados a ver o mundo com as 
lentes do espetáculo, são incentivados a se tornar um de seus 
participantes pela imitação do estilo de vida dos personagens da 
moda. A imitação, contudo, não pode ir longe. A maioria nem pode 
ostentar as riquezas, o poder politico, os dotes artísticos, ou a 
formação intelectual dos famosos, nem tampouco fazer parte da 
rede de influências que os mantem na mídia. Resta, então, se 
contentar em imitar o que eles têm de acessível a qualquer um, a 
aparência corporal. Daí nasce a obsessão pelo corpo-espetacular 

(Ibid., p. 230, grifos do autor). 

 
Uma sociedade espetaculosa, onde o indivíduo tem feito figuração, como 

se o presente fosse sua única perspectiva vivida, o corpo precisa afirmar sua 

existência e confirmar sua importância. O narciso individualista, autossuficiente, 
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angustiado pela necessidade de ser assistido e confirmado em sua beleza, talvez 

não cesse de tentar alcançar o papel do personagem principal. Papel esse que 

tem sido contracenado por aqueles que detêm o poder de manipulação 

massificada por meio dos veículos de comunicação, apresentados por perfis 

midiáticos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O filosofo Slavoj Zizek, em sua obra “O Amor Impiedoso”, fala de um 

homem que parece não desistir da necessidade de ser invencível e imortal, se no 

virtual se encontra desligado da matéria, parece enfim desvendar o segredo para 

ser eterno. Porém, existe em fim uma separação entre o real e o virtual? Um novo 

“mundo” que o desprenda do sofrer, ou é apenas uma suportável maneira de se 

desligar, mesmo que temporariamente de uma materialidade que o consome? 

No interior dessas coordenadas, a noção, forjada pelos ideólogos do 
ciberespaço, de um, self libertando-se de sua união ao seu corpo natural 
i. e., tornando-se uma entidade virtual flutuando de uma encarnação 
contingente e temporária à outra, pode se apresentar como a realização 
científico-tecnológica final do sonho gnóstico de um Self livre da 
decadência e da inércia da realidade material. Quer dizer, a ideia de um 
copo “etéreo”, que podemos recriar para nós na Realidade Virtual, não é 
o velho sonho gnóstico de um “corpo astral”, imaterial, tornando 
realidade? E o que devemos fazer com esse argumento aparentemente 
convincente de que o ciberespaço funciona de maneira gnóstico, 
prometendo nos elevar a um nível no qual ficaremos libertados de nossa 
inércia corporal, providos de outro corpo etéreo? [..] ( ZIZEK Slavoj, 2012 
p. 96) 
 

Um homem que parece encontrar no virtual, uma formula que o permite ser 

felizmente assistido, e fortemente apreciado, homem angustiado na tentativa de 

se desprender dessa matéria consumível. Corpo que se gasta e desgasta em 

meio às relações. Relações essas onde não se há tempo para investir, nesse 

acelerado modo contemporâneo de ser. 

Partindo do pressuposto de que o homem incessantemente procura uma 

confirmação de sua existência, seja por meio da exibição e autoafirmação, nessa 

tentativa de se deslocar desse mundo material, desejante de uma liberdade 

massificada apresentada por meio do virtual. Existe em fim uma distinção desse 

real ou virtual? O homem abandona a sua real personalidade quando esta nesse 

mundo supostamente livre da repressão, que permeia a “realidade”, ou nesse 

contexto em fim, o homem consegue, ali demostrar seu real desejo de ser, sua 

real libertária opinião, onde seus desejos e fantasias são enfim toleradas. 

Diante desse contexto na incessante tentativa de se pensar sobre um real 

motivador, na troca entre a relação no espaço físico, para o virtual, onde as 

relações parecem estar fadadas a uma depreciação, onde o outro já não mais 

suportável parece angustiar os pensamentos, quando se apresenta como alguém 

que não reafirma sua soberania. 
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A constante transformação com que as informações se atualizam também 

parece fator inerente nesses relacionamentos contemporâneos, não se há tempo. 

Para que se perder tempo? Onde a necessidade primordial é conhecer, desejar e 

conquistar. O outro parece ser alguém que apenas reafirma, ou aprecia, se em 

algum momento a ameaça vier por meio de um olhar analisador, parece enfim o 

momento de se abandonar tal relação, esta instaurado ai, o momento de se 

repensar tal relacionamento que talvez em alguns instantes houvesse sido 

estabelecido. 

No que diz respeito aos sentimentos desse homem contemporâneo e 

mortal, porém desejante de conquistar uma imortalidade, a canção da musica 

popular brasileira de forma emblemática descreve o sofrer desse homem que já 

não compreende sua existência: 

O Silêncio das Estrelas 
Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão 
Eu pensei que tinha o mundo em minhas mãos 
Como um Deus e amanheço mortal 
 
E assim, repetindo os mesmos erros, dói em mim 
Ver que toda essa procura não tem fim 
E o que é que eu procuro afinal? 
 
Um sinal, uma porta pro infinito irreal 
O que não pode ser dito, afinal 
Ser um homem em busca de mais 
Afinal, feito estrelas que brilham em paz 
 
Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão 
Eu pensei que tinha o mundo em minhas mãos 
Como um Deus e amanheço mortal 
 
Um sinal, uma porta pro infinito irreal 
O que não pode ser dito, afinal 
Ser um homem em busca de mais 
Afinal, ser um homem em busca de mais 
(Lenine, 2000). 
 

A canção nos faz pensar sobre esse homem que deseja ser o possuidor do 

mundo, um ser invencível, e a angustia de perceber que sua existência é 

constituinte de dor, perdas e a certeza de que sua matéria terá fim. O sentimento 

angustiante de se viver a procura de algo que nunca se encontra uma ansiedade 

que parece constituir o individuo contemporâneo. O homem depara-se com sua 

limitada existência que se restringe em um tempo, que não mais suficiente, pois é 

preciso conquistar, é preciso sobreviver em meio o mal-estar de ser real, com 

dores, angustias, que parecem abandona-lo somente no fim de sua matéria. 
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Viver diante do espetáculo que se apresenta como necessário, sem 

perspectiva de um futuro e deletando marcas do passado que possam 

supostamente interferir no personagem que se foi criado para atribui-lo no 

contemporâneo, ser o que se possui, falar do que se deseja, demonstrar a 

felicidade que se é imposta pela mídia, mesmo que por trás dela se encontre a 

angustia que o poeta, descreve por meio da frase, “ Eu pensei que tinha o mundo 

em minhas mãos como um Deus e amanheço mortal” (Lenine, 2000).
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