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1
contemporAneidAde e “mAl-estAr”  

Cada época possui suas características peculiares. estas, por sua vez, 
são sempre determinadas por condições de possibilidades específicas 
de seu tempo. da mesma forma, nossa atualidade apresenta registros 
socioculturais e simbólicos que emergem das condições e possibilidades 
atuais e que permitem constituírem-se determinados tipos de configu-
rações políticas, sociais e culturais vigentes em nossos dias.

em todos os períodos da História, o homem produziu determinados 
sistemas de valores, regras sociais, padrões de condutas e comporta-
mentos, ética, tendências culturais, leis etc., como também, em conse-
quência desses dispositivos pertencentes ao seu tempo, produziram-se 
determinadas formas de subjetividade, tanto individuais quanto 
sociais/coletivas.

a atualidade nos apresenta um colorido próprio e bem carac-
terístico que se diferencia singularmente das épocas antecessoras, 
um caleidoscópio formado pela confluência e fusão de múltiplas e 
desordenadas pinceladas na tela de nosso tempo. esse é o cenário e o 
pano de fundo de onde se desvelam os dramas individuais e coletivos 
característicos de nosso tempo, em que os indivíduos posicionam-se 
de maneira peculiar no espaço de sociabilidade, desenhando, assim, 
um autorretrato de nossos dias. a cena social pós-moderna e espetacular 
nos proporciona um verdadeiro banquete de possibilidades infinitas, 
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onde desfrutar da maior gama de possibilidades tornou-se um atributo 
estimulado e, por que não dizer, produzido em nossos dias.

diante das novas configurações socioculturais vigentes, os in-
divíduos exercem estilos de existência possíveis, algumas vezes em 
consonância com os trâmites da sociedade e do discurso social atual, 
outras se apresentando aquém ou além deste (dependendo do ponto 
de vista), ambos caracterizando estilos de performances e modos de 
subjetivação específicos da atualidade.

Pós-Modernidade, cultura e subjetivação

Se a gente falasse menos talvez  
compreendesse mais,
Teatro, boate, cinema, qualquer  
prazer não satisfaz,
Palavra, figura diz quanto, quanto  
na terra tento descansar,
O tudo que se tem não representa nada,
Tá na cara que o jovem tem  
seu automóvel,
O tudo que se tem não representa tudo,
O pouco conteúdo é consideração.
(Luiz Melodia)

É na passagem da modernidade para a nossa atualidade pós-
moderna (Bauman, 1998) que podemos perceber com mais clareza 
todas as nuances e sutilezas produtoras de “mal-estar” a que estamos 
submetidos no nosso cotidiano. o conceito de “mal-estar” a que nos 
referimos aqui diz respeito ao formulado por Freud (1930; 1992), 
quando este reconhece o homem ocupando um lugar de eterna incom-
patibilidade entre suas necessidades individuais frente às exigências 
sociais e culturais. em nossa atualidade isto não é diferente e, de 
qualquer maneira, estamos expostos a condições específicas que nos 
colocam diante do mesmo sentimento de “mal-estar” que outrora foi 
formulado por Freud, contudo, sob circunstâncias específicas bem 
características de nosso tempo.
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são tempos em que inclusive o próprio tempo tornou-se algo efê-
mero e impreciso, em virtude da velocidade dos acontecimentos e da 
multiplicidade de possibilidades que se oferecem aos nossos olhos.

nossa atualidade caracteriza-se principalmente, entre outras coisas, 
pela sensação de liberdade individual plena, tão sonhada durante tanto 
tempo. liberdade esta que no momento presente mostra-se carente 
de referenciais sólidos, tornando cada vez mais difícil a visualização 
de um ponto norteador, algo que indique uma coisa semelhante a um 
sentimento de certeza para o sujeito em suas escolhas. nessa perspec-
tiva, a Pós-modernidade oferta aos indivíduos uma liberdade aparente 
à custa de um sentimento de insegurança generalizada, e dessa forma 
os mal-estares pós-modernos vão se caracterizando pela liberdade 
fluida, e não pela opressão e repressão de outrora. se anteriormente as 
tradições e tabus aprisionavam os indivíduos, castrando-os assim de 
suas possibilidades, hoje, diante da tão sonhada liberdade individual, 
o sujeito pode desfrutar dessa nova condição, contudo, não sem algum 
custo. a liberdade individual em busca da felicidade e de toda possibi-
lidade de prazer concretiza-se ao preço de um sentimento avassalador 
de insegurança, uma vez que nada é garantido, nada é definitivo e 
sólido como foi alguma vez em épocas anteriores. “os mal-estares, 
aflições e ansiedades típicos do mundo pós-moderno resultam do 
gênero de sociedade que oferece cada vez mais liberdade individual 
ao preço de cada vez menos segurança” (Bauman, p.156).

diante disto, o cenário que se forja independe dos esforços indivi-
duais para se conquistar algo semelhante a um sentimento de certeza e 
segurança: a própria configuração sociocultural que se delineia nos dias 
atuais é a precondição para uma vivência em desamparo. desamparo 
este no sentido de que carecemos de referências sólidas de identificação, 
uma vez que se tornou impossível fixar-se a um determinado tipo de 
identidade em um cenário em que a transitoriedade dos referenciais 
é perpétua e contínua.

a conjuntura do cenário contemporâneo pressupõe um movimento 
incessante, em que nenhuma possibilidade de fixidez se faz viável, 
ao preço de que fixar-se e/ou identificar-se significa perder, alhures, 
novas oportunidades e possibilidades que se fazem presentes no ver-
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tiginoso movimento da contemporaneidade. uma dita possibilidade 
de “estabilidade”, em todos os sentidos, tornou-se algo raro e escasso 
no mundo, e a transitoriedade de possibilidades abre um vasto leque 
de afazeres e atuações para os indivíduos, em todas as esferas de sua 
existência, tanto individual quanto social/coletiva. as multipossibili-
dades estão escancaradas diante de nossas faces, ofertando-se sempre 
como bens de consumo, seja na esfera profissional, seja na amorosa, 
cultural, religiosa e até na ideológica. “a escolha racional na era da 
instantaneidade significa buscar a gratificação evitando as consequên-
cias, e particularmente as responsabilidades que essas consequências 
podem implicar” (idem, 2001, p.148).

na corrida do sujeito para ascender em sua vida particular e social 
(ascensão esta que sempre visa à realização de um desejo de “felicidade” 
e “bem-estar”), esse percurso para se chegar a tal fim se mostra tortuoso e 
incerto a cada passo que se dá em direção ao objetivo almejado. no meio 
do caminho, deparamo-nos com desvios impostos pela própria dinâmica 
do cenário contemporâneo, dada a instabilidade brutal das circunstâncias 
atuais. no mesmo momento em que se conquista algo, logo se está sujeito 
a perdê-lo, uma vez que não nos beneficiamos de nenhuma garantia de 
que as conquistas sejam eternas ou ao menos duradouras. desta forma, 
a incerteza é um sentimento que se faz permanente, que habita o sujeito 
em todos seus movimentos, e não algo passageiro que se evidenciaria 
apenas em determinadas situações ou circunstâncias específicas, mas um 
sentimento que se tornou genuíno no homem contemporâneo, dada a 
instabilidade dos referenciais na atualidade.

diante das infinitas possibilidades e ofertas de todos os tipos que 
se apresentam, a tarefa de escolher torna-se um fardo angustiante, 
em virtude do excesso fulminante de alternativas e possibilidades que 
aparecem. o momento da escolha é então um outro vértice das condi-
ções propiciadoras de “mal-estar” aos sujeitos na atualidade. a dúvida 
passa a ser um sentimento perpétuo, pois feita determinada escolha, 
não se sabe se a opção foi de fato a mais acertada, dada a infinidade de 
possibilidades à disposição de todos.

o discurso social, veiculado pelos meios de comunicação midiáticos, 
transmite uma mensagem simbólica e representativa de toda maleabili-
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dade possível, bem como desenha a caricatura de um mundo permeado 
pela indeterminação em que tudo pode acontecer o tempo todo.

a instantaneidade (anulação da resistência do espaço e liquefação 
da materialidade dos objetos) faz com que cada momento pareça ter 
capacidade infinita; e a capacidade infinita significa que não há limites 
ao que pode ser extraído de qualquer momento – por mais breve e fugaz 
que seja. (idem, p.145)

a própria “cadência do samba” dos dias de hoje pressupõe em seu 
ritmo de execução conquistas pouco duradouras e com nenhum atri-
buto de garantia eterna. dessa forma, pode-se aguardar ansiosamente 
a próxima aquisição ou a tão atraente nova possibilidade, embora ainda 
se tenha em mãos a conquista anterior e mesmo que ainda não se tenha 
colhido devidamente os frutos desta. até os próprios prazeres advindos 
dessas conquistas tornaram-se diferenciados, uma vez que a satisfação, 
outrora proporcionada pela aquisição de algo que há muito se sonhou e 
se buscou, agora passa a ser o gosto pela quantidade de conquistas acu-
muladas seguidas de suas sucessivas perdas. uma coleção de vitórias-
relâmpago e parciais se configura como um ideal, em um cenário em 
que a novidade se esvai antes mesmo de amadurecer. Pouquíssimo 
tempo se tem para desfrutar de alguma vantagem sobre o que se ob-
tém: os empregos não são mais sinônimos de garantia e estabilidade, a 
permanência naqueles depende da atualização profissional em tempo 
recorde, ao mesmo tempo em que nem a permanência definitiva passa 
a ser tão almejada, haja vista a gama de possibilidades que se perde 
tornando-se fidedigno a uma única função, por exemplo.

a atualidade, com seus trâmites simbólicos e seus dispositivos 
intrínsecos, exige do indivíduo performances sucessivas, tendo estas 
a característica principal da valorização de uma capacidade de desligar-
se de tudo que se apresenta como duradouro e sólido: este é o ponto 
principal do estilo de existência estimulada pela Pós-modernidade. 
a velocidade com que as coisas acontecem em um mundo em que as 
fronteiras deixaram de existir, somada à distância que se tornou nula 
por conta dos avanços das tecnologias da internet, demanda do sujeito 
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sempre uma leveza em seus movimentos, a fim de torná-los tão rápidos 
quanto a evolução das possibilidades.

nesse mundo, poucas coisas são predeterminadas, e menos ainda ir-
revogáveis. Poucas derrotas são definitivas, pouquíssimos contratempos, 
irreversíveis; mas nenhuma vitória é tampouco final. Para que as possibi-
lidades continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de petrificar-se em 
realidade para sempre. melhor que permaneçam líquidas e fluidas e tenham 
“data de validade”, caso contrário, poderiam excluir as oportunidades 
remanescentes e abortar o embrião da próxima aventura. (idem, p.74)

a nova configuração de tempo e espaço, forjada nos dias de hoje, 
liquida a possibilidade de cristalizar-se um passado histórico, em 
virtude da efêmera instantaneidade dos acontecimentos, valorizan-
do, desse modo, um presente contínuo e fugaz, em que não existem 
condições de perpetuar coisa alguma. nenhuma obra de arte é capaz 
de eternizar-se no tempo como acontecia em outras épocas, nenhuma 
música permanecerá significativa e se tornará um clássico nos dias 
atuais, por exemplo. em um mundo em que tudo pode ser copiado e 
posteriormente modificado, adequado e adestrado, conforme necessi-
dades das mais variadas ordens, o momento seguinte da criação sujeita 
a obra a mutilações de todas as formas. uma música que se tornará 
conhecida não escapará em pouco tempo de ser remixada para poder 
ser executada em ambientes alheios a sua origem (pistas de dança e 
festas raves, por exemplo), demolindo o que lhe existia de singular e 
original. a própria originalidade tornou-se algo cada vez mais difícil 
de se concretizar, especialmente em uma configuração sociocultural em 
que a sensação de que tudo já foi feito e inventado se faz tão presente. 
o fim das utopias indica a incredulidade humana no potencial criati-
vo e transformador. dessa maneira, os ídolos foram derrubados e os 
novos referenciais surgem e desaparecem antes de serem vivenciados 
significativamente. assim, a possibilidade de fazer e fazer-se sentido, 
produzindo significados genuínos, nos dias atuais, torna-se obsoleta. 
toda forma de produção artística e cultural estará sujeita ao processo de 
globalização, descaracterizando suas qualidades singulares e regionais 
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no globo terrestre, o que antes poderia diferenciá-la e dar-lhe certa 
identidade autêntica. todas as produções no cenário pós-moderno 
nascem da miscelânea produzida pelos entrecruzamentos representa-
tivos e simbólicos, os quais estão cada vez mais vazios de significados 
devido a sua ascensão e queda meteóricas.

nada pode ser conhecido com segurança e qualquer coisa que seja co-
nhecida pode ser conhecida de um modo diferente – um modo de conhecer 
é tão bom, ou tão ruim (e certamente tão volátil e precário) quanto qualquer 
outro. apostar, agora, é a regra onde a certeza, outrora, era procurada, ao 
mesmo tempo que arriscar-se toma o lugar da teimosa busca de objetivos. 
desse modo, há pouca coisa, no mundo, que se possa considerar sólida e 
digna de confiança, nada que lembre uma vigorosa tela em que se pudesse 
tecer o itinerário da vida de uma pessoa. (idem, 1998, p.36)

deste modo, toda atuação do sujeito passa a ser uma sequência 
de aventuras, sempre cambiantes e incertas, em busca de algo que se 
faz necessário e vital em um curto período de tempo representado em 
sua vida. um presente fracionado que tão logo se tornará passado, 
com prazos de validade determinados pelas sucessivas sequências 
de novos objetos e objetivos vindouros na esteira do ritmo de vida 
pós-moderno.

lançar-se no vasto leque de possibilidades infinitas, no desfila-
deiro das imprevisibilidades e encruzilhadas, substitui, hoje em dia, 
a antiga performance que se realizava pela busca de metas e realizações 
de projetos pessoais.

Permeados que somos por um cenário marcado decisivamente por 
indeterminações constantes, as possibilidades de se investir em projetos 
de longo prazo tornaram-se praticamente nulas.

o ser humano é constituído de projetos, sejam estes conscientes 
ou inconscientes, e a capacidade de antevermos nossas ações no futuro 
sempre nos legou à possibilidade de visualizar nosso devir ao longo 
do tempo. sendo assim, é característica do homem a necessidade de 
construir projetos sobre sua própria existência, os quais sempre lhe 
serviram de ponto norteador e bússola rumo à realização de seus ideais 
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almejados. todos os projetos demandam tempo para serem efetivados 
e realizados, a própria construção subjetiva daqueles necessita de um 
período fecundo para sua constituição simbólica e representativa, bem 
como para sua possível realização e concretização. mas o fato é que 
atualmente as condições características do mundo internetizado e sem 
fronteiras, em que o passado é rapidamente esquecido e o presente 
efêmero é o que importa em primeira instância, acabaram por podar 
consideravelmente as possibilidades de projetarem-se ambições para 
um futuro a médio e longo prazo. Por esta via, os projetos pessoais 
deixam de fazer sentido, uma vez que o tempo valorizado por nossa 
cultura atual não nos permite pensar em prazos longínquos. o tempo 
de realização das atividades, bem como das mais variadas conquistas 
que os indivíduos podem adquirir, não permite que tais realizações 
amadureçam a ponto de tornarem-se significativas em um sentido 
subjetivo. assim, a possibilidade de experienciar, viver a experiência 
de fato das coisas e dos acontecimentos, é retirada do sujeito em tempos 
demasiadamente acelerados.

num mundo em que coisas deliberadamente instáveis são a matéria-
prima das identidades, que são necessariamente instáveis, é preciso estar 
constantemente em alerta; mas acima de tudo é preciso manter a própria 
flexibilidade e a velocidade de reajuste em relação aos padrões cambiantes 
do mundo lá fora. (idem, 2001, p.100)

assim, toda maleabilidade demandada dos indivíduos não cria 
mais as precondições para que se solidifiquem determinados projetos 
e modos de ser e estar no mundo. da mesma forma, ao contrário do 
que ocorria em épocas passadas, em que a busca do sujeito por firmar-
se a uma identidade, algo que lhe identificasse singularmente e, desta 
forma, lhe fosse possível conquistar um reconhecimento único diante 
dos outros, hoje em dia, a cristalização de tal identidade tornou-se 
praticamente impossível e, de fato, até indesejada. em meio aos múl-
tiplos, confusos e desordenados referenciais, que em si não garantem 
qualquer possibilidade de reconhecimento vitalício, o sujeito passa 
a evitar identificações sólidas, ao passo que sua ascensão no cenário 
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espetacular (debórd, 1997) depende justamente de sua capacidade 
de assumir várias identidades, cada qual eficaz em um determinado 
momento específico da cena social. É no cenário concebido como 
espetáculo que a performance exibicionista dos sujeitos visa ao reco-
nhecimento contínuo de seus espectadores, e para isso paga-se o preço 
das identidades fluidas e vazias de sentido e significado.

o indivíduo deve estar a todo momento preparado para o que há 
por vir, sem poder apegar-se demasiadamente ao passado, pois no 
mundo contemporâneo não existe lugar possível para saudosismos 
de um passado que se esvai com facilidade. o desapego pela ambição 
de eternizar projetos e relacionamentos é precondição para poder 
acompanhar o curso da sociedade contemporânea. não se estender 
em atividades duradouras, manter-se leve diante do peso dos aconte-
cimentos para que se possa, com facilidade, abandonar determinada 
posição a fim de usufruir de novas possibilidades. esta é a postura 
exigida dos indivíduos em uma sociedade de referenciais descartáveis 
e supérfluos em termos de durabilidade.

manter o jogo curto significa tomar cuidado com os compromissos a 
longo prazo. recusar-se a fixar-se de uma forma ou de outra. não se prender 
a um lugar, por mais agradável que a escala presente possa parecer. não se 
ligar a vida a uma vocação apenas. não jurar coerência e lealdade a nada ou a 
ninguém. [...] Proibir o passado de se relacionar com o presente. em suma, 
cortar o presente nas duas extremidades, separar o presente da história. 
abolir o tempo em qualquer outra forma que não a de um ajuntamento 
solto, ou uma sequência arbitrária, de momentos presentes: aplanar o frouxo 
do tempo num presente contínuo. (Bauman, 1998, p.113)

toda a instabilidade produzida na atualidade, em virtude da noção de 
tempo predominante (o presente efêmero e fugaz), somada à diminuição 
do espaço de um mundo virtual sem fronteiras, desloca o sujeito de um 
centro norteador e o lança em um espectro de expectativas futuras, de 
modo constante, que o impele a uma postura de alerta a todo momento.

Frente à irrelevância do espaço, fruto da aniquilação do tempo, 
as possibilidades subjetivas de experimentar o mundo em condições 
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de internalizá-lo, de tornar os dados do mundo representantes sim-
bólicos de conteúdos individuais, e dessa forma dar significados às 
experiências vividas, tornam-se praticamente impossíveis. em outras 
palavras, o tempo da contemporaneidade não favorece a subjetivação 
das experiências, produzindo, assim, sujeitos vazios de significados e 
referenciais de identificação.

[...] atualmente, o problema da identidade resulta principalmente da 
dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo, da 
virtual impossibilidade de achar uma forma de expressão de identidade 
que tenha boa probabilidade de reconhecimento vitalício, e a resultante 
necessidade de não adotar nenhuma atividade com excessiva firmeza, a 
fim de poder abandoná-la de uma hora para outra, se for preciso. [...] tudo 
isso revertendo à central e mais dolorosa das ansiedades: a que se relaciona 
com a instabilidade da identidade da própria pessoa e a ausência de pontos 
de referência duradouros, fidedignos e sólidos que contribuiriam para 
tornar a identidade mais estável e segura. (idem, p.155)

Podemos perceber que no mundo como nos é apresentado hoje, em 
que as coisas materiais, os bens de consumo, as produções culturais, 
as diretrizes políticas e culturais, todas se mostrando leves e incertas, 
a tarefa do sujeito em se adequar a esse movimento perpétuo é árdua 
e lhe custa abdicar de toda e qualquer possibilidade de segurança. a 
insegurança cíclica tornou-se o peso do homem contemporâneo, que 
desfruta desenfreadamente do presente instantâneo e evita, assim, 
consequências duradouras e sólidas que possam repercutir no tempo. 
Como Freud (1930; 1992) apontou em sua metapsicologia, é na defesa 
contra o sofrimento e o desprazer que habita o próprio sofrimento e 
“mal-estar” em si. na atualidade, todas essas performances atribuídas 
ao sujeito contemporâneo (estas como respostas existenciais às deman-
das socioculturais de nossos dias) causam seu próprio sofrimento.

se por um lado toda maleabilidade e leveza do sujeito garantem-no 
na participação do cenário atual, por outro lado os indivíduos padecem 
das consequências desses modos de ser e estar no mundo. se consegui-
mos acompanhar as exigências das demandas do discurso social, isto 
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não se faz sem nenhuma quota de sofrimento, e este reside justamente 
na concretização de um mero gozo alcançado por tais posicionamentos, 
entre outras coisas; realização de um gozo na medida em que tudo 
parece ser possível e realizável sem maiores impedimentos internos ou 
externos. o momento seguinte às conquistas-relâmpago é o sentimento 
de vazio e incompletude eterna, mesclado de indiferença e “mal-estar” 
que se concretizam na própria dinâmica do funcionamento espetacular 
de nosso cenário social.

diante das estruturas, ou (des)estruturas, e dispositivos pós-moder-
nos, o sujeito permanece deslizando em performances sempre titubeantes 
e incertas, vivenciando nessa dialética o mais intenso sentimento de 
desamparo e insegurança. a realização de pequenos e fugazes prazeres 
(sempre que possíveis) torna-se um ímpeto aos indivíduos, e ao contrário 
do que poderia se pensar, presenteia-os com as sensações eternas de tédio, 
insatisfação e “mal-estar” típicos de nossa atualidade.

A cena social (ou o palco) do espetáculo

... o mensageiro do sonho, nesse terreno 
que treme
Da magra mão estendida, da paixão  
que grita e geme
Das curvas do firmamento, da claridade 
da lua
Solidão do mundo novo, a batucada  
na rua...
O espetáculo não pode parar!
Quando a dor se aproxima fazendo  
eu perder a calma
Passo uma esponja de rima nos ferimentos 
da alma
O espetáculo não pode parar!
(Cordel do Fogo Encantado)

na canção “o espetáculo”, mencionada aqui de forma ilustrativa, 
o personagem identificado na letra é um palhaço, que, em meio a seu 
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espetáculo, se esforça para calar suas aflições e angústias, a fim de dar 
continuidade ininterruptamente a sua exibição diante de seus curio-
sos espectadores. esse personagem, bem como sua postura diante da 
plateia, e a própria plateia representam dramaticamente cada um de 
nós diante da cena social forjada em nossa atualidade.

debórd (1997) definiu sabiamente nossa sociedade contemporânea 
como uma genuína “sociedade do espetáculo”. de 19671 para cá, suas 
considerações tornaram-se demasiadamente atuais, demonstrando 
sua brilhante capacidade intuitiva e crítica no momento em que pôde 
antever o desdobramento sócio-político-cultural do século XXi.

a contemporaneidade, regida sob as égides do capitalismo e do con-
sumismo exacerbado, tem em suas mercadorias e produtos a matéria-
prima para a criação e produção das condições espetaculares.

Basicamente, o cenário concebido como espetáculo diz respeito 
a um espaço de sociabilidade, em que os indivíduos utilizam-se dos 
“artefatos” disponíveis no mercado capitalista para elevarem-se a uma 
posição em que possam, ou imaginam poder, ser sempre reconhecidos 
pelo(s) outro(s). a produção frenética dos bens de consumo convoca 
os indivíduos a ocupar um lugar que representa determinado status 
e que se concretiza na rápida aquisição e no subsequente abandono 
dos signos fálicos (objetos de desejo) na sociedade pós-moderna. a 
sucessiva substituição desses bens pouco duráveis é o que garante o 
“sucesso” dos sujeitos.

a própria finalidade do “palco social” é não permitir um fim ao 
desejo dos consumidores, produzindo uma insaciabilidade contínua, 
mantendo-se, desse modo, o eterno retorno do consumo espetacular. 
“no espetáculo, imagem da economia reinante, o fim não é nada, o 
desenrolar é tudo. o espetáculo não deseja chegar a nada que não seja 
ele mesmo” (idem, p.17).

Como dissemos, os produtos e acessórios fabricados e expostos 
desenfreadamente nas vitrines, que aguardam o apetite voraz e insa-
ciável dos consumidores, servem como adereços a serem ostentados 
pelos atores no espetáculo.

 1 ano de publicação de Sociedade do espetáculo, de Guy debórd.
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ostensivamente, os espetáculos existem para dar vazão à agitação dos 
“eus íntimos” que lutam para se expor; de fato, são os veículos da sociedade 
de consumo de uma “educação sentimental”: expõem e carimbam com 
a aceitação pública o anseio por estados emotivos e suas expressões com 
os quais serão tecidas as “identidades inteiramente pessoais”. (Bauman, 
2001, p.102)

nesse sentido, podemos identificar na dinâmica da cena contem-
porânea um narcisismo propriamente dito, expressando-se por meio 
do exibicionismo – o narcisismo dos indivíduos como mola propulsora 
das performances espetaculares. a sociedade do espetáculo pressupõe 
uma cultura essencialmente narcisista, na qual o eu deve a todo ins-
tante se expor ao outro, demandando sempre seu reconhecimento e 
aceitação. desta forma, os indivíduos executam uma performance das 
aparências, em que a exterioridade apresentada de forma estética tenta 
capturar os olhares dos espectadores. na atualidade, todos desejam 
seus “15 minutos de fama”, em que poderão (a)parecer na cena social 
e, consequentemente, ter suas necessidades narcísicas alimentadas 
pelas atenções voltadas em sua direção.

o cenário espetacular convida a todos para ascender ao palco do 
exibicionismo pós-moderno. as condições são criadas a todo instante, 
instigadas pelo discurso social que prioriza as personalidades capazes 
de se exporem à coletividade, os exibicionistas “descolados” de nossa 
atualidade, aqueles que não se inibem diante do público ávido por 
performances desinibidas e extrovertidas. o outro social – esse que se 
constitui pelo discurso midiático incluindo em sua mensagem as ca-
tegorias de valorações forjadas na atualidade, constituídas de padrões 
alheios às próprias personalidades individuais –, este discurso vigente 
demanda sempre do indivíduo uma versatilidade e uma incapacidade 
de se ruborizar diante da repercussão de sua exibição na cena social.

qualquer um pode aparecer no espetáculo para exibir-se publicamente 
[...]. quando a posse de um “status midiático” assume importância mui-
tíssimo maior que o valor daquilo que se foi capaz de fazer realmente, é 
normal que esse status seja transferível com facilidade e confira o direito 
de brilhar, de modo idêntico, em qualquer lugar. (debórd, 1997, p.174)
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desta forma, o (a)parecer na cena social tornou-se questão de so-
brevivência para as individualidades, dada a primazia que é relegada 
a tais performances nos dias atuais. (a)parecer, no cenário social, em 
ambos os sentidos que a escrita da palavra pode significar neste contex-
to, ou seja, aparecer diante da massa com toda potência dos atributos 
do exibicionismo, ao mesmo tempo em que essa aparição, no máximo, 
faz-se por apenas parecer (parecer-se, assemelhar-se) uma determinada 
imagem idealizada, parecer-se com algo ou alguém.

no início do capitalismo, a dialética subjetiva dos indivíduos con-
sistia em uma degradação do ser para o ter. o sucesso naquele momento 
específico, bem como as realizações e conquistas satisfatórias para o 
ego, dependia de quanto poderia acumular-se em bens e dinheiro. 
ter posses que representassem sua riqueza capital era o que movia 
os indivíduos em termos de dinâmicas subjetivas na sociabilidade 
daquela época, enquanto hoje em dia, ter já não representa muito se 
isto de fato não servir para a aparição diante do cenário espetacular. 
temos então, na atualidade, um deslizamento do ter para o parecer 
ou (a)parecer diante do espaço social e, neste sentido, toda realidade 
individual torna-se social.

o que está ocorrendo não é simplesmente outra renegociação da 
fronteira notoriamente móvel entre o privado e o público. o que parece 
estar em jogo é uma redefinição da esfera pública como um palco em que 
dramas privados são encenados, publicamente expostos e publicamente 
assistidos. (Bauman, 2001, p.83)

É fácil percebermos como as exibições tornaram-se performances 
excessivamente estimuladas e valorizadas nos dias de hoje, haja vista 
os tantos programas de reality shows, por exemplo, além de toda a 
variabilidade possível de relacionamentos viabilizados pela internet, 
onde o espaço de sociabilidade é forjado da maneira que o indivíduo 
quiser, entre outros exemplos. tanto na rede virtual quanto nos 
programas televisivos mencionados, o que está em evidência são 
sempre o desfile e a exibição das personalidades. nesse cenário, o 
exibicionismo, produto da cultura narcisista vigente, encontra seu 
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palco de apresentação e reconhecimento, exercendo uma performance 
das aparências e das imagens.

o espetáculo produz signos representados por imagens, imagens 
estas idealizadas pelos espectadores que sempre demandam mais e 
mais signos que passam a servir de símbolos identificatórios em um 
curto período de tempo. no momento seguinte, como “o espetáculo 
não pode parar”, outros símbolos serão apresentados diante de nossos 
olhos, outros objetos de desejo se constituirão por meio da produção 
de pseudonecessidades concebidas na atualidade espetacular. em uma 
cultura em que a aparência é fundamental, a produção de imagens 
espetaculares garante a fidelidade do público ao espetáculo. “Consi-
derado de acordo com seus próprios termos, o espetáculo é a afirmação 
da aparência e a afirmação de toda vida humana – isto é, social – como 
simples aparência” (debórd, 1997, p.16).

esse corpo de lama que tu vê é apenas a imagem que sou. (science & 
Zumbi, 1996)

Por outro lado, um espetáculo depende de espectadores para seu 
sucesso, e que aqueles se deliciem com as apresentações, uma plateia 
que presenteie seus protagonistas com aplausos e reconhecimento.

nós todos estamos, enquanto individualidades, em convívio dialético 
com a coletividade e o social, sempre personificando atitudes e posturas 
subjetivas diferentes que se mesclam constantemente, ao passo que 
somos inseridos no corpo social sempre nas duas condições: como pla-
teia/espectadores e como personagem protagonista de algum episódio 
relâmpago de nossa existência particular exposta socialmente.

neste sentido, todos somos atores e espectadores da sociedade do 
espetáculo, quer queiramos quer não. “a realidade surge no espetáculo, 
e o espetáculo é real. essa alienação recíproca é a essência e a base da 
sociedade existente” (debórd, 1997, p.15).

Para o espectador, o espetáculo é hipnótico. Considerando que 
o cenário espetacular da atualidade forja-se da matéria-prima das 
condições pós-modernas, ou seja, a velocidade, instantaneidade e 
fugacidade dos fatos principalmente, então temos sujeitos que, na 
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turbulência das imagens espetaculares, buscam incessantemente por 
identificações. os signos produzidos na sequência estonteante do rit-
mo da atualidade convocam os sujeitos a uma completa “passividade 
subjetiva”, pela qual, como espectadores, somos alienados de nossas 
reais necessidades e desejos. os espectadores tornam-se incapazes de 
julgar, avaliar e criticar qualquer coisa que seja, pois isso requer um 
tempo de contemplação impossível de se concretizar nos dias atuais. 
a sucessiva sequência de imagens cria as condições da alienação:

o fluxo de imagens carrega tudo, [...] como perpétua surpresa arbitrá-
ria que não deixa nenhum tempo para a reflexão, tudo isso independente 
do que o espectador possa entender ou pensar. nessa experiência concreta 
da submissão permanente encontra-se a raiz psicológica da adesão tão 
unânime ao que aí está; [...] o discurso espetacular faz calar, além do que 
é propriamente secreto, tudo o que não lhe convém. o que ele mostra vem 
sempre isolado do ambiente, do passado, das intenções, das consequências. 
(debórd, p.188)

em todos os sentidos, o espetáculo se encarrega da tarefa de dicoto-
mizar o tempo, tornando-o um presente fugaz e efêmero, excluindo os 
vínculos do passado e futuro, em que a única temporalidade possível 
é o presente perpétuo.

esse vivido individual da vida cotidiana separada fica sem linguagem, 
sem conceito, sem acesso crítico ao seu próprio passado, não registrado 
em lugar algum. ele não se comunica. É incompreendido e esquecido em 
proveito da falsa memória espetacular do não memorável. (idem, p.177)

o sucesso da cena espetacular consiste justamente em ludibriar 
o olhar dos espectadores com movimentos rápidos e sobrepostos, de 
forma que qualquer novidade não possa jamais se tornar velha, mas 
antes seja substituída por mais uma novidade!

em meio aos diversos estímulos mercadológicos e ideológicos 
(estes subjacentes aos primeiros), os indivíduos pasmam embasbaca-
damente em um primitivo estado de alerta, no qual a atenção requer o 
desligamento de tudo que possa desconcentrar-lhe, pois participar do 
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espetáculo demanda estar de prontidão às novas sequências infindáveis 
de imagens e símbolos midiáticos.

“nunca foi possível mentir com tão perfeita ausência de consequ-
ências. o espectador é o suposto ignorante de tudo, não merecedor de 
nada. quem fica sempre olhando, para saber o que vem depois, nunca 
age: assim deve ser um bom espectador” (idem, p.183).

diante desse cenário forjado em nossos dias, os indivíduos não 
são mais capazes de distinguir eficazmente seus próprios desejos e 
necessidades daquelas pseudonecessidades instigadas por um discurso 
outro. no momento em que determinadas necessidades tornam-se 
importantes socialmente, ou seja, são valorizadas como prioridades 
naquilo em que elas são capazes de representar em termos de signos/
símbolos de status, o consumo de determinados produtos e estilos de 
(a)parecer na cena social torna-se um imperativo ao sujeito. aderir 
ou atender às demandas espetaculares tem seu custo (o de abdicar 
de representações fixas e individuais), e tem ainda a não participação 
desta cultura vigente, pois não aderir ao discurso atual significa estar 
à margem da coletividade, não podendo ser reconhecido por esta.

no entrecruzamento das pseudonecessidades produzidas pelo 
espetáculo com a exibição brilhosa das imagens elevadas ao status de 
ideais a serem consumidos, o indivíduo desencontra-se de si mesmo. 
as pseudonecessidades são produzidas a partir do momento em que 
o estímulo ao consumo se faz como a ordem do dia. na ânsia por um 
sentimento de pertença nesta sociedade, as individualidades apressam-
se por adquirir os artefatos mais modernos do mercado, os adereços da 
última moda, a mais nova versão de determinado produto, tudo isso 
acontecendo antes mesmo das aquisições anteriores ofuscarem-se por 
sua própria conta. o consumo de produtos, os quais são idealizados 
em imagens que representam as pseudonecessidades (necessidades 
produzidas pelo discurso social), produz assim as condições de isola-
mento, o verdadeiro afastamento entre o homem e o homem.

em última instância, o que temos é um cenário alienador para os 
sujeitos, no qual as constelações de imagens valorizadas por um dis-
curso outro (social) convocam essas individualidades a vivências que 
não lhe dizem respeito em primeira ordem, mas que, contudo, foram 
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mitigadas por meio da produção das pseudonecessidades sociais. o 
desejo dos espectadores não se localiza em lugar algum, dado que o 
espetáculo baseia–se na sucessiva substituição dos símbolos de status 
no cenário contemporâneo.

a alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que 
resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto 
mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas 
imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria 
existência e seu próprio desejo. em relação ao homem que age, a exte-
rioridade do espetáculo aparece no fato de seus próprios gestos já não 
serem seus, mas de um outro que os representa por ele. É por isso que o 
espectador não se sente em casa em lugar algum, pois o espetáculo está 
em toda parte. (idem, p.24)

nesse entrelaçamento de performances, mesmo que o indivíduo 
recuse sua participação nesse cenário espetacular, ainda assim sua re-
sistência ao modelo de sociedade vigente se expressará sob os mesmos 
axiomas da cultura dominante. o espetáculo está em toda parte, e as 
tentativas de escapar à cena, do mesmo modo, emergem, fazendo-se 
existir sob os trâmites espetaculares. isto porque as individualidades só 
podem expressar-se utilizando a mesma linguagem em que se formam 
as culturas dominantes, mesmo que a intenção seja a não participação 
neste cenário da atualidade.

o indivíduo que foi marcado pelo pensamento espetacular empobre-
cido, mais do que qualquer outro elemento de sua formação, coloca-se de 
antemão a serviço da ordem estabelecida, embora sua intenção subjetiva 
possa ser o oposto disso. nos pontos essenciais, ele obedecerá à linguagem 
do espetáculo, a única que conhece, aquela que lhe ensinaram a falar. ele 
pode querer repudiar essa retórica, mas vai usar a sintaxe dessa linguagem. 
eis um dos aspectos mais importantes do sucesso obtido pela dominação 
espetacular. (idem, p.191)

a dominação espetacular é plena sobre as subjetividades individuais 
e/ou coletivas, ao passo que a tentativa de fuga deste regime social se 
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revestirá das malhas finas do próprio espetáculo, pois a cena espetacular 
é real e cria a seu bel-prazer a realidade vivida em nossa atualidade. um 
exemplo disso é a representação que a violência, de uma forma geral, tem 
para aos espectadores nos dias de hoje. as mortes, os assassinatos, os 
acidentes e roubos, enfim, tudo isso quase que se tornou algo da ordem 
do natural, ao mesmo tempo em que é exposto nas primeiras páginas dos 
jornais e garante a “bilheteria” e a audiência inquestionável do espetá-
culo. as próprias performances da violência na atualidade desdobram-se 
sob essa mesma égide, como, por exemplo, as sucessivas rebeliões em 
presídios, em que os presos expõem suas armas às equipes de tv, ou a 
guerra do tráfico, em que seus atores protagonistas, à procura das lentes 
das câmeras, compõem-se tanto de traficantes quanto da própria polícia 
e suas operações especiais etc. e mesmo aquela violência “privada” que 
ocorreu sem pretensões espetaculares, esta também será exposta de 
modo espetacular pelos veículos de comunicação midiáticos. a captura 
e a produção de imagens espetaculares concretizam a política do “pão e 
circo” para as individualidades, que buscam nos trâmites do espetáculo 
suas referências de identificação.

em suma, no cenário social contemporâneo, tal como foi definido 
como uma verdadeira “sociedade do espetáculo”, todos somos prota-
gonistas e espectadores. o palco de teatralidade das individualidades 
é alimentado por nosso narcisismo, enquanto atores da cena social, e 
sustentado pelos picos de audiência, enquanto plateia das ilusões e da 
vivência das pseudonecessidades, produzidas por tal configuração so-
ciocultural. assim, a alienação dos sujeitos é um fato cíclico e perpétuo, 
pois a identificação passiva do espectador o impele a uma inércia sub-
jetiva, na qual as pseudonecessidades tomam o lugar de seu verdadeiro 
desejo e, do mesmo modo, sua atuação enquanto ator/protagonista é 
ornamentada pelos símbolos espetaculares que, em última instância, 
representam sempre apenas uma simples e efêmera (a)parência.

Estranhos ao espetáculo

todas as sociedades produzem seus estranhos.
a partir do momento em que temos um discurso que prioriza e 
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privilegia determinadas formas de conduta e modos de ser e estar no 
mundo, estamos diante de um cenário predeterminado que os indiví-
duos são impelidos a ocupar.

na atualidade, o cenário espetacular pós-moderno autentica e 
reconhece os sujeitos-personagens capazes de participar efetivamente 
de seus trâmites, ao passo que relegam ao limbo os que, por diversos 
motivos, apresentam-se aquém ou além do discurso social vigente.

em todas as épocas, desde o momento em que os seres humanos 
passaram a se constituir em grupos, sempre houve, por assim dizer, uma 
divisão de classes: as classes dominantes e as classes dominadas.

todas as sociedades criam suas determinadas regras, bem como 
seus ideais supervalorizados, contudo, jamais criam as possibilidades 
para que todos os indivíduos e grupos sociais consigam conquistar 
seu quinhão de participação na cena proposta. nos dias de hoje, essa 
situação é facilmente visível. de fato, a maior parte da população 
(tomando-se o caso do Brasil) está à margem do ideal de felicidade e 
bem-estar estimulado pelo discurso capitalista e consumista. o número 
de excluídos é sempre superior ao contingente de pessoas que podem 
desfrutar das maravilhas do mundo novo.

em uma sociedade de consumo, os indivíduos necessitam de 
poder aquisitivo considerável para conseguir usufruir dos produtos 
que lhes garantiriam acesso ao espetáculo. em sua raiz, a essência do 
ideal capitalista pressupõe sempre uma pequena elite dominadora 
em contraposição a uma maioria de excluídos e marginalizados. as 
formações de qualquer espécie de elite dependem, intrinsecamente, 
da produção dos excluídos e dominados. desta forma, a própria pos-
sibilidade de participação efetiva por parte das classes assujeitadas 
torna-se praticamente impossível, uma vez que as condições básicas 
para a viabilização disso lhes são retiradas de antemão. Geralmente, as 
subclasses possuem subempregos (quando possuem), sobrevivendo de 
subsalários, construindo subestilos de existência, sendo perpetuamente 
subjugadas pelas elites espetaculares.

se os estranhos são pessoas que não se encaixam nos mapas cog-
nitivos, moral ou estético do mundo [...] se eles poluem a alegria com 
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a angústia, ao mesmo tempo em que fazem atraente o fruto proibido; 
se, em outras palavras, eles obscurecem e tornam tênues as linhas de 
fronteira que devem ser claramente vistas; se, tendo feito tudo isso, 
geram a incerteza, que por sua vez dá origem ao mal-estar de se sentir 
perdido – então cada sociedade produz esses estranhos. [...] ela não 
pode senão gerar pessoas que encobrem limites julgados fundamentais 
para a sua vida ordeira e significativa, sendo assim acusadas de causar 
a experiência do mal-estar como a mais dolorosa e menos tolerável. 
(Bauman, 1998, p.27)

assim sendo, podemos compreender que esses “estranhos”, pro-
duzidos no âmago das condições sociais, representam uma parcela de 
fracassados e incapazes. ao mesmo tempo em que sua existência é 
precondição para a possibilidade de existência das elites, esses exclu-
ídos são identificados pelos signos do fracasso social. são, por assim 
dizer, a vergonha do ideal de sucesso espetacular, esses que devem ser 
escondidos do palco social, pois sua simples presença incomoda as clas-
ses dominantes, é uma presença ameaçadora, representantes-símbolo 
da miséria e da falta de sorte. “a sociedade proclamou-se oficialmente 
espetacular. ser conhecido fora das relações espetaculares equivale a 
ser conhecido como inimigo da sociedade” (debórd, 1997, p.180).

Hoje em dia, todo o espectro de instabilidades e incertezas dos 
dispositivos pós-modernos – estes se concretizando na liquefação 
das instituições e dos bens duráveis –, tudo isto perpetua, por fim, a 
marginalização dos excluídos da sociedade espetacular. indivíduos 
que nascem e crescem sob condições biopsicossociais desfavoráveis 
muito raramente conseguirão reverter tal situação ao longo de sua 
existência. isto porque a continuidade do espetáculo depende da 
ininterrupta reprodução da miséria e de seus excluídos. as elites, a 
possibilidade de existir determinado status, mesmo que imaginário, 
a existência da fama e de posições de destaque, tudo isso só é possível 
em uma configuração social em que a heterogeneidade das classes é 
alicerce das relações desiguais de poder. algo só pode ser desejado e 
almejado quando falta àquele que o contempla. do mesmo modo, o 
reconhecimento provém dos pares de iguais, mas fundamentalmente 
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daqueles que são “inferiores” a tal condição e que desejam o mesmo 
status e reconhecimento dos personagens assistidos.

não requeridas como produtoras, inúteis como consumidoras – elas 
são pessoas que a “economia”, com sua lógica de suscitar necessidades e 
satisfazer necessidades, poderia muito bem dispensar. o fato de estarem 
por perto e reivindicarem o direito à sobrevivência é um aborrecimento 
para o restante de nós. [...] não há emprego suficientemente significativo 
para todas essas pessoas vivas e não há muita perspectiva de, algum dia, 
equiparar o volume de trabalho com a multidão daqueles que o querem 
e o necessitam para escapar à rede de “transferências secundárias” e ao 
estigma a ela associado. (Bauman, 1998, p.196)

os ditos “fracassados” na cena espetacular encontram-se, por 
assim dizer, em uma posição subjetiva de extremo desamparo em re-
lação à “sociedade do espetáculo”. Como se não bastasse sua miséria 
em termos de recursos financeiros e materiais, esses sujeitos ainda 
sofrem as sucessivas frustrações simbólicas da contemporaneidade 
capitalista ao extremo.

Por fim, os “estranhos ao espetáculo” não pertencem somente às 
classes dominadas, aquelas sem favorecimento financeiro e educacio-
nal, em suma, os ditos pobres e miseráveis. o espetáculo produz seus 
estranhos, independente da classe social a que pertencem os indivíduos. 
assim, os estranhos na atualidade são todos aqueles indivíduos que 
não compartilham da adesão ao espetáculo, seja por motivos de força 
maior provindos de circunstâncias reais, seja por uma intenção e opção 
voluntária. a relutância do sujeito em aderir às identificações com os 
símbolos brilhosos do espetáculo, preservando sua identidade parti-
cular em meio a toda cultura globalizante e massificadora, o destina a 
um rótulo de “inimigo nocivo” da sociedade.

neste cenário, o espetáculo está em toda parte, e as demandas 
veiculadas pelos discursos sociais fazem o sujeito titubear diante de 
suas decisões. o mal-estar pertencente aos estranhos, neste sentido, 
diz respeito ao sentimento de dúvida permanente – produto das mul-
tipossibilidades espetaculares –, bem como um sentimento de culpa e 
dívida para com a sociedade do espetáculo.
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Sociedade do consumo

Poder participar efetivamente e atender as demandas e exigências 
de uma sociedade que se desenvolve sob o primado do capitalismo 
pressupõe que sejamos ávidos consumidores da avalanche de bens e 
produtos a nossa disposição. Hoje temos ao nosso dispor uma varie-
dade infinita de bens de consumo, uns superando os anteriores antes 
mesmo que os primeiros encontrem sua própria inutilidade pelo ex-
cesso de uso. aliás, a característica fundamental da nossa atualidade 
pós-moderna é que não se visa, como outrora, uma alta e desejada 
durabilidade das coisas. ao contrário, a mensagem transmitida é a 
mensagem da maleabilidade e flexibilidade, alcançando assim uma 
velocidade estonteante de sucessivas substituições de produtos ao 
menor sinal de alguma novidade.

esta sociedade, concebida sabiamente por debórd (1997) como 
uma “sociedade do espetáculo”, obtém seus artefatos do capitalismo 
exacerbado (produtos e mercadorias) para compor seu cenário gla-
mouroso e convidativo aos indivíduos. desta forma, a possibilidade 
de atuar satisfatoriamente no palco forjado socialmente depende, 
intrinsecamente, da alta capacidade de consumo dos indivíduos e da 
sociedade de uma forma geral. e consumir sempre cada vez mais, pois 
essa é a performance que o sistema demanda de seus consumidores.

Como é bem sabido, dado o ritmo em que novos produtos são lança-
dos no mercado e exibidos brilhosamente nas vitrines, os consumidores 
permanecem sempre um passo aquém das evoluções ofertadas. Como 
Bauman (2001, p.86) nos ilustra: “na corrida dos consumidores, a 
linha de chegada sempre se move mais veloz que o mais veloz dos 
corredores; mas a maioria dos corredores na pista tem músculos muito 
flácidos e pulmões muito pequenos para correr velozmente”.

assim, os produtos recém-adquiridos tornam-se descartáveis no 
mesmo momento em que surge um novo modelo de certo utensílio. 
escancaram-se diante do consumidor infinitas possibilidades em um 
curtíssimo intervalo de tempo, o que torna seu apetite pelo consumo 
algo com o qual passa-se a conviver com uma quota necessária de 
angústia.
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o mundo cheio de possibilidades é como uma mesa de bufê com tantos 
pratos deliciosos que nem o mais dedicado comensal poderia esperar pro-
var de todos. os comensais são consumidores, e a mais custosa e irritante 
das tarefas que se pode pôr diante de um consumidor é a necessidade 
de estabelecer prioridades: a necessidade de dispensar algumas opções 
inexploradas e abandoná-las. a infelicidade dos consumidores deriva do 
excesso e não da falta de escolha. (idem, p.75)

o excesso torna-se sufocante para o consumidor que, por mais que 
se esforce em sua escolha, permanecerá sempre com um sentimento 
de dúvida com relação às aquisições que acaba de realizar. diante de 
possibilidades mil, nenhuma garantia é totalmente confiável e suas 
escolhas se exercem sempre de forma titubeante.

na corrida para acompanhar as evoluções tecnológicas de celulares, 
televisores, computadores, enfim, aparelhos de toda espécie, estamos 
fadados a alcançar sempre, no máximo, um segundo lugar no pódio 
mercadológico. em consequência da excessiva oferta desses bens de 
consumo, é o desejo do consumidor que se torna uma pseudonecessi-
dade eternamente insaciável.

a mercadoria, uma vez exposta como um atributo altamente valo-
rizado em determinado momento (no presente-relâmpago) da cena so-
cial, passa a ser um verdadeiro objeto de fetiche para os consumidores, 
os quais idealizam o produto, conferindo-lhe características fantásticas 
e ideais. esse objeto passa então a representar simbolicamente um 
determinado indicador de status no cenário espetacular, um verdadeiro 
passaporte para o rol da fama, onde o sujeito possa se sentir reconhecido 
pelo outro social. Contudo, essa pseudonecessidade, produzida pelo 
estímulo do consumo em excesso, cria uma verdadeira insaciabilidade 
do desejo consumidor. Fruto da multiplicidade de alternativas dispo-
níveis e da incerteza das escolhas realizadas, a insatisfação e o posterior 
sentimento de frustração são perpétuos.

o ímpeto de consumo, exatamente como o impulso de liberdade, torna 
a própria satisfação impossível. necessitamos sempre de mais liberdade do 
que temos [...]. É nessa abertura em relação ao futuro, na ultrapassagem de 
toda situação encontrada e preparada de antemão ou recém-estabelecida, 
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nesse entrelaçamento do sonho e do horror da satisfação, que se acham 
as raízes mais profundas do turbulento, refratário e autopropulsor do 
dinamismo da cultura. (idem, 1998, p.175-6)

ao passo que os consumidores servem-se da ampla liberdade de 
escolha e esbaldam-se na aquisição nunca suficiente de mais e mais 
produtos, na mesma proporção das aquisições o sentimento de mal-
estar e incompletude perpetuam-se. em meio às ofertas vindouras no 
ritmo velozmente vertiginoso, a produção das pseudonecessidades é 
incessante, ao tempo que suas realizações, de forma completamente 
satisfatória, são sempre impossíveis.

O outro como mercadoria

em nossa atualidade, todas as características peculiares deste perío-
do, como foram consideradas anteriormente, regem todas as condutas 
humanas. desta forma, as relações, os inter-relacionamentos dos indi-
víduos, obedecem aos mesmos trâmites “líquidos” da cultura atual.

tratando-se dos relacionamentos, nos dias de hoje o que temos é 
uma tendência a acumular-se relações que não visam à durabilidade 
e ao compromisso. evitar o comprometimento com o outro preserva 
aberto o leque de possibilidades, e dessa maneira pode-se obter o tão 
almejado prazer imediato e livre de consequências.

Hoje em dia os “relacionamentos de bolso” estão na moda, aqueles 
números de telefones guardados na manga que podem nos garantir a 
concretização de um gozo imediato e instantâneo. Conhecer a outra 
pessoa, saber de sua história pessoal, bem como seu nome, seu en-
dereço etc., tudo isso tornou-se desnecessário e, porque não dizer, 
verdadeiramente evitado. em uma modalidade de relacionamentos 
cuja prioridade é vivenciá-los instantaneamente e sem consequências, 
saber algo sobre o outro é uma ameaça à liberdade individual.

em contrapartida, demonstrar intenção de aprofundar e estreitar 
laços afetivos passou a ser motivo de certa vergonha diante da sociedade 
consumista que incita os relacionamentos-relâmpago. “Com a ação por 
impulso profundamente incutida na conduta cotidiana pelos poderes 
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supremos do mercado de consumo, seguir um desejo é como caminhar 
constrangido, de modo desastrado e desconfortável, na direção do 
compromisso amoroso” (Bauman, 2004, p.27).

as relações afetivas, dessa forma, obedecem à mesma dinâmica 
da lógica de consumo. os consumidores substituem seus produtos e 
mercadorias freneticamente, em um impulso de sempre poder adquirir 
as mais recentes novidades. na grande maioria dos relacionamentos 
atuais o outro é rapidamente esquecido e desconsiderado após o en-
volvimento oportuno. o próprio envolvimento em si não se cristaliza, 
pois eliminaria todas as outras possibilidades de encontros futuros e 
experiências de prazeres imediatos.

atualmente, os indivíduos são “socialmente empenhados”, em pri-
meiro lugar, através de seu papel como consumidores, não produtores: o 
estímulo de novos desejos toma o lugar da regulação normativa, a publici-
dade toma o lugar da coerção, e a sedução torna redundantes ou invisíveis 
as pressões da necessidade. nessa espécie de contexto, as estruturas firmes 
e elásticas do tipo “até que a morte nos separe”, indispensáveis no poder 
panóptico, perdem sua utilidade: elas se tornam até “disfuncionais”, se 
medidas pelos pré-requisitos da integração do tipo “de mercado”. desse 
modo, a emancipação sexual dos nossos dias faz lembrarmo-nos de chutar 
um adversário que já caiu. (idem, 1998, p.185)

assim, o outro passou a ser um mero objeto que representa e con-
cretiza a realização de um prazer instantâneo e fugaz: um gozo.

essa modalidade de relacionamento visa ao outro como um corpo 
capaz de proporcionar prazer imediato em um determinado momento. 
toda dimensão afetiva é excluída nessa forma de relacionamento, a 
busca pelo prazer insaciável subjuga o outro ao status de mercadoria, 
que logo cairá em desuso, tornando-se rapidamente descartável, assim 
como os bens de consumo.

Bauman (2004), utilizando-se de uma analogia com o Homo sapiens, 
considera o Homo sexualis como a espécie humana da atualidade:

o Homo sexualis não é uma condição, muito menos uma condição 
permanente e imutável, mas um processo, cheio de tentativas e erros, 
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viagens exploratórias arriscadas e descobertas ocasionais, intercaladas 
por numerosos tropeços, arrependimentos por oportunidades perdidas e 
alegrias por prazeres ilusórios. (idem, p.75)

de certa forma, a performance do Homo sexualis pós-moderno 
carrega a preocupação latente e implícita de evitar-se os sofrimentos e 
as frustrações sentimentais que podem ocorrer nas formas de relacio-
namentos mais duradouros. um dos “mandamentos” da atualidade é 
que não devemos sofrer. todo o tipo de sofrimento é visto com certo 
receio e desconfiança, pois em um mundo em que tantos subterfúgios 
para as dores da alma mostram-se disponíveis, o sujeito pode e deve 
isentar-se dessa espécie de dissabor.

Com os relacionamentos afetivos a coisa não é diferente. ao prio-
rizarem-se relacionamentos que não visam à durabilidade evita-se a 
possibilidade da dor e do sofrer típicos dos envolvimentos amorosos.

o sujeito pós-moderno trocou, em nome da liberdade individual, 
seu quinhão de estabilidade nas uniões mais duradouras pelos múlti-
plos prazeres sexuais facilmente possíveis nas relações sem compro-
misso, contudo, sua insatisfação cíclica torna-se permanente.

o Homo sexualis está condenado a permanecer para sempre incomple-
to e irrealizado – mesmo numa era em que o fogo sexual, que no passado 
se teria arrefecido, agora deve ser, espera-se, novamente insuflado pelos 
esforços conjuntos de nossas ginásticas miraculosas e de nossos remédios 
maravilhosos. a viagem nunca termina, o itinerário é recomposto a cada 
estação e o destino final é sempre desconhecido. (idem, p.74)

o “mal-estar” oriundo dessas formas de relacionamentos afetivos 
na atualidade consiste justamente na fragilidade de tais envolvimentos. 
o gozo, que em si é essencialmente diferente do prazer, mescla a satis-
fação com um sentimento de horror e decepção, e neste sentido a busca 
desenfreada por quantidades visa suprir a carência de qualidade nesses 
relacionamentos. “quando a qualidade o decepciona, você procura a 
salvação na quantidade. quando a duração não está disponível, é a 
rapidez da mudança que pode redimi-lo” (idem, p.77).
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o Homo sexualis passa a ser um colecionador de inúmeras experi-
ências afetivas e sexuais, as quais, por sua vez, são totalmente vazias de 
sentido e significado, dado que o objetivo de tais relações é obter o prazer 
imediato sem estabelecer-se um compromisso com o outro. Por esta via, 
os relacionamentos, na atualidade, são caracterizados pelo efeito catártico 
do gozo imediato, priorizando o momento do eterno presente efêmero e 
fugaz, sem a continuidade desse envolvimento no futuro.

são, enfim, relações baseadas no encontro e fusão dos corpos, 
o outro tal como uma mercadoria que pode oferecer uma quota de 
prazer em um determinado momento propício. Contudo, toda forma 
de envolvimento para além do prazer momentâneo,representa para 
os sujeitos um verdadeiro aprisionamento, significa a finitude da 
liberdade individual sexual e sentimental.

nos compromissos duradouros, a líquida razão moderna enxerga a 
opressão: no engajamento permanente percebe a dependência incapacitan-
te. essa razão nega direitos aos vínculos e liames, espaciais ou temporais. 
eles não têm necessidade ou uso que possam ser justificados pela líquida 
racionalidade moderna dos consumidores. (idem, p.65)

a permanente troca de parceiros, em que o mandamento de que 
“a fila tem de andar” se faz como ordem do dia, revela a mesma dinâ-
mica que os sujeitos estabelecem com os produtos e bens de consumo 
na atualidade. relacionar-se com alguém passou a ser sinônimo de 
relacionar-se com alguma coisa qualquer. uma coisa, um objeto des-
cartável, como nossos utensílios que são rapidamente substituídos por 
outros modelos mais modernos e eficazes.

a dimensão do tempo em nossos dias, devido a todas as peculia-
ridades constituintes de nosso cenário espetacular, que condensa o 
presente perpétuo e acumula uma série de frações de acontecimentos 
efêmeros, não permite o desenrolar linear da passagem subjetiva do 
tempo como sempre foi internalizada: passado, presente e futuro. o 
momento presente desvinculado de sua antecedência passada, bem 
como da possibilidade do desenrolar-se no futuro, aniquila, por assim 
dizer, toda e qualquer possibilidade de constituírem-se projetos du-
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radouros. os projetos não devem existir, a não ser que sejam projetos 
imediatos sem vistas à permanência, pois a continuidade das relações e 
envolvimentos passou a ser aversiva às individualidades, ao passo que 
o tempo prolongado representa um atraso se comparado à dinâmica 
excessivamente veloz do restante da sociedade.

dizer “desejo” talvez seja demais. É como num shopping: os consu-
midores hoje não compram para satisfazer um desejo [...] compram por 
impulso. semear, cultivar e alimentar o desejo leva tempo (um tempo insu-
portavelmente prolongado para os padrões de uma cultura que tem pavor 
em postergar, preferindo a “satisfação instantânea”). o desejo precisa 
de tempo para germinar, crescer e amadurecer. [...] o tempo necessário 
para o investimento no cultivo do desejo dar lucros parece cada vez mais 
longo – irritantemente e insustentavelmente longo. (idem, p.26)

de forma geral, não só as relações amorosas constituem-se sob a 
lógica consumista, mas também todos os tipos de inter-relações.

todas as variadas formas de relacionamento na contemporaneidade 
acabam por obedecer à lógica consumista, o que resulta na perpetuação 
do individualismo ao extremo. independente da natureza da relação, 
nos dias de hoje o outro é visto como aquele que pode e deve ser ex-
plorado, visando única e exclusivamente o benefício próprio.

a felicidade como a morte é como um concurso milionário da tv, existe 
um globo infinito com bilhões de bolinhas girando em algum lugar, a cada 
instante uma deusa retira um número que pode ser o meu, dá pra entender? 
Por isso, nada de pudores, dá pra entender? ou você explora o próximo 
ou o próximo é você, dá pra entender?(mundo livre s/a, 1994)

assim, as condutas humanas exercidas no âmbito da sociabilidade 
são mediadas essencialmente pela lógica do valor de uso do outro, rela-
ções descartáveis usadas como trampolim para o benefício próprio.

o desvanecimento das habilidades de sociabilidade é reforçado e ace-
lerado pela tendência, inspirada no estilo de vida consumista dominante, 
a tratar os outros seres humanos como objetos, pelo volume de prazer 



56 LEANDRO ANSELMO TODESqUI TAvARES

que provavelmente oferecem e em termos de seu “valor monetário”. [...] 
nesse processo, os valores intrínsecos dos outros como seres humanos 
singulares (e assim também a preocupação com eles por si mesmos, e por 
essa singularidade) estão quase desaparecendo de vista. a solidariedade 
humana é a primeira baixa causada pelo triunfo do mercado consumidor. 
(Bauman, 2004, p.96)

Predominantemente, as relações estabelecidas pela lógica consu-
mista, que evidenciam o individualismo em nossa cultura narcisista, 
acabam, por fim, tornando o exercício da sociabilidade uma condição 
propícia para a exploração do outro, em relações vazias de sentido e 
significados cujos vínculos são, na maioria das vezes, frágeis, supérfluos 
e meramente ocasionais.

“Mal-estar” e psicopatologias 
na contemporaneidade

Como mencionado anteriormente, a atualidade possui caracte-
rísticas peculiares que acabam por produzir determinadas formas de 
subjetivação específicas de nossos dias. o cenário social concebido 
como o “palco do espetáculo” (sociedade do espetáculo) incita as in-
dividualidades a priorizar acima de tudo o semblante da imagem e da 
aparência e, por meio do consumo insaciável dos produtos e mercado-
rias disponíveis, os indivíduos podem, então, ostentar seu semblante 
brilhoso no cenário espetacular. a valorização extrema da imagem e 
da aparência evidencia uma demanda sistemática por reconhecimento 
e aceitação dessa sociedade que autentica as individualidades capazes 
de corresponder aos ideais estéticos e exibicionistas vigentes superva-
lorizados de nossos dias.

a busca por determinado status e reconhecimento por meio das 
performances exibicionistas é sempre uma demanda incondicional 
de reconhecimento do outro. Basicamente, o espaço de sociabilidade 
acaba se reduzindo, nos dias de hoje, a um espectro especular no qual o 
sujeito só se faz por reconhecer e autoafirmar-se pela sua própria ima-
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gem refletida no olhar do outro, e assim as performances exibicionistas 
são estimuladas e sempre autenticadas pelas individualidades nas suas 
buscas por identificações. a função do outro fica então reduzida, nes-
sas formas de inter-relações, à de um mero objeto que servirá sempre 
para o autoengrandecimento do próprio ego das individualidades. É 
por meio da atenção hipnótica do outro que se forja o ego inflacionado 
dos sujeitos, em que a exibição desmesurada de suas personas alicerça 
a falsificação da vida social e coletiva, a genuína falsificação por meio 
da dialética subjetiva do (a)parecer no cenário social.

nesse contexto, o sujeito vive constantemente o dilema da tentativa 
de pertencer e ser reconhecido pela sociedade, ao mesmo tempo em que 
se esforça para não perder sua identidade. É estabelecida, então, uma 
relação do sujeito com o social, que em sua essência é contraditória e 
conflitante, na qual as concessões por parte dos indivíduos permitem 
que se sintam, ao menos por um momento, como pertencentes a esta 
sociedade espetacular, ao passo que, no sentido contrário, um posi-
cionamento mais singular e individual com o qual não se adere aos 
padrões e ideais da atualidade lega-lhe um sentimento de exclusão e 
rejeição. em uma modalidade sociocultural na qual o reconhecimento 
é parcial e momentâneo, independente dos esforços que se façam, e o 
desprezo e a anulação dos “estranhos” concretiza-se, é sempre o sujeito 
quem sai perdendo algo.

a supressão da personalidade acompanha fatalmente as condições da 
existência submetida às normas espetaculares – cada vez mais afastada da 
possibilidade de conhecer experiências autênticas e, por isso, de descobrir 
preferências individuais. Paradoxalmente, o indivíduo deve desdizer-se 
sempre, se desejar receber dessa sociedade um mínimo de consideração. 
essa existência postula uma fidelidade sempre cambiante, uma série de 
adesões constantemente decepcionante, produtos ilusórios. trata-se de 
correr atrás da inflação dos sinais depreciados da vida. a droga ajuda a 
pessoa a se conformar com essa organização das coisas; a loucura ajuda a 
evitá-la. (debórd, 1997, p.191)

em suma, a corrida das individualidades em busca do reconheci-
mento da sociedade forjada por meio dos trâmites espetaculares é a 
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precondição para os sentimentos de “mal-estar” na atualidade, seja 
por meio do torpor psíquico produzido pelas drogas, seja pelo viés do 
próprio adoecimento subjetivo. na cena espetacular, em que a possibi-
lidade de reconhecimento só se faz por meio da estetização da imagem 
e da aparência, os sujeitos são conduzidos a estilos de existência cada 
vez mais individualistas.

a construção das personalidades forjadas sob aspectos psíquicos de 
ordem ego-ideal (em que a dimensão de alteridade é sempre intolerável 
e evitada) constitui assim uma sociedade de natureza essencialmente 
narcisista. todos os empreendimentos do sujeito visam sempre sua 
autoafirmação egoica, em que o outro é apenas um corpo para ser usado 
oportunamente e, posteriormente, descartado, tanto nos seus atributos 
físicos – um corpo para o gozo – quanto para subjugar o desejo outro 
em face de seu próprio desejo de origem narcísica.

[...] o que se denomina cultura pós-moderna gira em torno de um neoindi-
vidualismo exacerbado e hedonista, ligado a uma subjetividade consumista 
pronta para substituir a relação com pessoas pela relação com aparelhos e coi-
sas, considerada frequentemente como narcisista. (Fuks, 1998-1999, p.69)

Como mencionamos, toda essa dialética subjetiva marcadamente 
narcisista veicula o individualismo extremo, em que as trocas das inter-
relações e o convívio com a dimensão de alteridade subjetiva tornam-se 
impossíveis. em uma sociedade narcisista, as diferenças são sempre 
intoleráveis. o sujeito, ao se engrandecer à custa do outro (este como 
mero trampolim e artefato para as possibilidades de gozo), acaba por 
atropelar e desconsiderar a subjetividade outra, não podendo reconhecer 
e assimilar qualquer indício de alteridade, o que poderia pôr em risco seu 
próprio narcisismo. Contudo, nessa relação mostra-se evidente a total 
dependência do narcisista com relação ao outro, fato aparentemente 
contraditório, porém explicativo da essência de toda performance do 
sujeito com vistas a preservar seu narcisismo avassalador.

o narcisismo representa a dimensão psicológica dessa dependência. 
[...] o narcisista depende de outros para validar sua autoestima. ele não 
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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. Pelo 
contrário, ela contribui para a sua insegurança, a qual ele somente pode 
superar quando vê seu “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.30-1)

assim, a cultura da atualidade, regida pela primazia da estetização 
do eu, o qual transparece e evidencia-se nas performances subjetivas 
das individualidades, é o produto e, por que não dizer, o sintoma da 
sociedade espetacular, uma vez que no espetáculo a imagem é tudo. 
na cenografia desse cenário, a própria imagem individual deve ser 
talhada minuciosamente com vistas à perfeição estética priorizada e 
estimulada pelos discursos sociais. Com o detrimento dos atributos 
antes valorizados pelos modos de ser, o (a)parecer rouba a cena, dando 
origem constitutiva à verdadeira cultura da imagem.

a cultura da imagem é o correlato essencial da estetização do eu, na me-
dida em que a produção do brilhareco social se realiza fundamentalmente 
pelo esmero desmedido na constituição da imagem pela individualidade. 
institui-se assim a hegemonia da aparência, que defini o critério funda-
mental do ser e da existência em sua evanescência brilhosa. na cultura da 
estetização do eu, o sujeito vale pelo que parece ser, mediante as imagens 
produzidas para se apresentar na cena social, lambuzado pela brilhantina 
eletrônica. (Birman, 2001, p.167)

deste modo, capturar o olhar do outro prescinde que os egos inflem-
se diante do espaço de sociabilidade, em que a exterioridade estética 
sobrepõe qualquer possibilidade de interioridade. nesse desenrolar 
performático dos indivíduos, o espaço social enquanto lócus de trocas 
intersubjetivas fica empobrecido, um vácuo e um vazio abrem-se no 
entremeio das relações, pois uma cultura narcisista e individualista não 
é capaz de tolerar o “confronto” sadio entre eu e outro. a preservação 
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de um eu superficialmente composto pelas quinquilharias espetaculares 
implica que qualquer indício de diferença seja evitado.

Por meio da busca insólita à perfeição estética, temos a base das 
configurações psicopatológicas de ordem narcísica nos dias de hoje, 
em que a imagem perfeita (segundo os padrões sociais e midiáticos) é 
perseguida obsessivamente pelos indivíduos, acarretando em empre-
endimentos neuróticos com relação ao próprio corpo, implicando na 
existência das variadas formas de bulimias e anorexias, por exemplo, 
estas manifestando-se como a forma mais extrema e radical de uma 
tentativa subjetiva de inscrever-se nos trâmites espetaculares.

Podemos, finalmente, vincular ao mundo da imagem a valorização 
contemporânea da superfície em detrimento da interioridade. na compo-
sição da personagem que identifica o sujeito, num cenário social concebido 
como espetáculo, a imagem do corpo ganha um papel de relevância. (Fuks, 
1998-1999, p.72)

acompanhando os “distúrbios alimentares” tão comuns ultima-
mente, há também as variadas formas de depressões, síndromes do pânico 
e toxicomanias como expressões de um “mal-estar” contemporâneo. o 
número de casos assim diagnosticados aumenta vertiginosamente, e 
para além dos serviços de saúde, esses termos tornaram-se estereótipos 
comuns de uso corriqueiro até pelo público leigo, que se identifica 
com tais rótulos.

de maneira geral, as condições que caracterizam o cenário espetacular 
contemporâneo propiciam essas modalidades específicas de sofrimento. 
as condições de vida cotidiana a que estamos submetidos em nossa 
atualidade pós-moderna emergem como dispositivos potencializadores 
de mal-estar, em que a caricatura do “depressivo”, do “panicado” e do 
“toxicômaco” evidencia o extremo oposto dos ideais espetaculares.

os ditos “depressivos”, em-si-mesmados em seu sofrimento e 
introvertidos demasiadamente, semblantes do silêncio e do vazio, 
enclausurados em seus cantos íntimos de refúgio, estes simbolizam, 
pois, o fracasso de participação na sociedade espetacular, ao mesmo 
tempo em que expressam sua tentativa de inscrição por meio do 
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adoecimento. igualmente, os “panicados”, com suas intensas crises 
de angústia (estas muitas vezes desencadeadas em meio a situações 
coletivas), e também os “toxicômacos” que se autoalienam por meio 
da ingestão das drogas, criando seu universo próprio de delírio e torpor 
psíquico a fim de evitar o desprazer, da mesma forma esses sujeitos 
assim diagnosticados retratam uma tentativa de inscreverem-se na 
sociedade espetacular, contudo, com o preço do adoecimento.

Produzidas pela medicina clínica, pela psiquiatria e pelo narcotráfico, 
as toxicomanias são os contrapontos das depressões e da síndrome do pâni-
co, no sentido de que é pelo consumo massivo de drogas que o sujeito tenta 
regular os humores e efeitos maiores do mal-estar da atualidade. o sujeito 
busca, pela magia das drogas, se inscrever na rede de relações da sociedade 
do espetáculo e seus imperativos éticos. (Birman, 2001, p.249)

assim, as depressões, as síndromes do pânico e as drogadições são 
modalidades de “mal-estar” “produzidas” em larga escala na atuali-
dade, as quais, por suas particularidades, impedem os indivíduos de 
exercer o fascínio performático cultuado no palco social espetacular.

uma vez que as performances exibicionistas são altamente valorizadas 
e estimuladas em nossa sociedade, os indivíduos diagnosticados entre 
essas configurações psicopatológicas não podem exercer o magnetismo 
esperado por intermédio das forças da imagem e da aparência. eles tam-
bém são, entre outros, “os estranhos” da sociedade atual. Como essas 
modalidades de sofrimento contrapõem-se ao ideal da cultura vigente, 
além do “mal-estar” característico do próprio sofrimento, o sujeito cur-
va-se com o peso da culpa por encontrar-se em tal situação.

em uma sociedade em que o sofrer é desnecessário e na qual, quan-
do este ocorre, pode ser imediatamente medicado e calado, os sujeitos 
que padecem desses “mal-estares” acabam sendo estigmatizados como 
culpados pelo insucesso na vida social, fruto de seus sofrimentos. 
sofrer, hoje em dia, é sinônimo de vergonha, e ainda sofre-se duas 
vezes, ou seja, pelas próprias condições subjetivas particulares e sin-
gulares inerentes a cada sujeito e pelo peso da culpa e do estigma por 
encontrar-se em tal situação.
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de fato, por todas as características mencionadas inerentes às 
performances dos indivíduos assim diagnosticados, eles tornam-se a 
vergonha da sociedade espetacular. Contudo, as práticas em saúde 
que visam uma desejada normatização do indivíduo, normatização em 
consonância com um ideal espetacular, acaba por viabilizar métodos 
paliativos e remediadores para os “mal-estares” na atualidade. no cam-
po das psicopatologias, destacamos a medicalização indiscriminada do 
social como maior exemplo dessa tendência normatizadora.

os psicofármacos, pelo enorme efeito antidepressivo e tranquilizan-
te, visam a transformar esses miseráveis sofredores em seres efetivos da 
sociedade do espetáculo. Com isso, silenciam-se as cavilações pesadas e 
as ruminações “excessivamente” interiorizadas dos deprimidos, e eles são 
transformados em seres “legais” do universo espetacular. (idem, p.247)

Por meio da medicalização irrestrita, o que se almeja é silenciar 
a voz do sofrimento, essa fala outra (sintoma) que se expressa por 
meio da doença e que insiste em fazer-se presente na subjetividade 
das individualidades. medicalizar, nesse sentido, significa remediar os 
sintomas visíveis, ao preço de se desconsiderar a dimensão simbólica 
e subjetiva dessas formas de “mal-estar”. sem possibilidade de serem 
escutados, em uma sociedade que não proporciona o tempo subjetivo 
da experiência, esses indivíduos vivenciam o mais forte sentimento 
de desamparo.

toda a pressão do discurso social e midiático acaba excluindo a 
maioria dos indivíduos, uma vez que apenas poucos são capazes de 
acompanhar os ideais da sociedade do consumo. assim, de uma forma 
geral, aumentam e potencializam-se os sentimentos de desamparo em 
um mundo em que as utopias deixaram de existir e no qual a insegu-
rança se faz constante.

Para além das configurações psicopatológicas, na atualidade o 
próprio individualismo extremo já se caracteriza como sintoma de uma 
sociedade narcisista. nessa dinâmica subjetiva das individualidades, 
em que o outro é sempre desconsiderado em virtude dos benefícios 
próprios de cada um, são as relações que acabam empobrecidas, sendo 
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mitigadas as sementes do “mal-estar” nas práticas de sociabilidade dos 
indivíduos na coletividade.

a autoexaltação desmesurada da individualidade no mundo do es-
petacular fosforescente implica a crescente volatilização da solidariedade. 
enquanto valor, esta se encontra assustadoramente em baixa. Cada um 
por si e foda-se o resto parece ser o lema maior que define o ethos da atua-
lidade, já que não podemos, além disso, contar mais com a ajuda de deus 
em nosso mundo desencantado. (idem, p.24-5)

Como sabemos, por meio do legado psicanalítico, os instintos 
agressivos e hostis habitam o ser humano sendo frutos da repressão das 
necessidades e dos desejos individuais em favor da vida social. a inserção 
do sujeito na cultura tem um custo: que aquele abra mão da realização 
desenfreada e impulsiva de seus desejos mais íntimos, os quais remetem 
ao princípio do prazer, para assim internalizar as regras e limites que a vida 
em sociedade implica (princípio da realidade). a vida em coletividade 
impõe ao homem restrições em sua vida pulsional, a fim de possibilitar 
uma existência social desenvolvida com a progressão e a construção da 
cultura. neste sentido, os impulsos agressivos que permanecem latentes 
e reprimidos no inconsciente vêm à tona sempre que possível, e a pulsão 
de morte encontra sua expressão por meio da agressividade.

[...] é impossível desprezar até que ponto a civilização é construída 
sobre a renúncia ao instinto, o quanto ela pressupõe exatamente a não 
satisfação (pela opressão, repressão, ou algum outro meio?) de instintos 
poderosos. essa “frustração cultural” domina o grande campo dos rela-
cionamentos sociais entre os seres humanos. Como já sabemos, é a causa 
da hostilidade contra a qual todas as civilizações têm de lutar. (Freud, 
1930 [1929]; 1992, p.52)

em um cenário contemporâneo, em que a primazia individual rouba 
a cena em detrimento dos vínculos sociais, o estopim de todas as formas 
de violência e agressividade encontra-se latente e pronto para eclodir 
ao menor sinal, concretizando os sentimentos de insegurança e perigo 
perpétuos. na medida em que o autocentramento do sujeito é sua marca 
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característica, o outro é desconsiderado e, em última instância, representa 
uma ameaça e um perigo, o qual deve ser combatido. sob as égides do 
lema “a melhor defesa é o ataque”, as individualidades estão propensas 
e predispostas a veicular toda hostilidade ao menor sinal de ameaça.

os destinos do desejo assumem, pois, uma direção marcadamente 
exibicionista e autocentrada, na qual o horizonte intersubjetivo se encontra 
esvaziado e desinvestido das trocas inter-humanas. esse é o trágico ce-
nário para a implosão e a explosão da violência que marcam a atualidade. 
(Birman, 2001, p.24)

o sujeito contemporâneo personifica de forma caricaturada a 
verdadeira representação de um “homem-bomba”, em um sentido 
subjetivo, um sujeito que em sua relação empobrecia com o outro pode, 
enfim, concretizar variadas práticas de violência no que diz respeito 
aos seus envolvimentos sociais.

em nosso país, deparamo-nos quase todos os dias com os retratos de 
nossas formas e modalidades de violência urbana, televisionados espe-
tacularmente ou, enfim, em uma nota dos jornais impressos: repetidos 
casos de espancamento e linchamento, em que grupos de indivíduos 
externalizam covardemente o ódio ante o diferente, violência nos estádios 
de futebol, violência doméstica, violência infantil, sequestros,etc. violên-
cia de todos os tipos, às vezes chegando às raias do terrorismo, fruto de 
uma sociedade desigual socialmente, porém expressa de forma cruel e fria 
na maioria das vezes. desse modo, podemos visualizar sem dificuldade a 
indiferença que o outro representa nos dias atuais. as vidas, de maneira 
geral, tornam-se algo que não vale mais nada, e a desconsideração com 
o outro mitiga práticas intolerantes e retaliadoras.

Frente a um cenário completamente ameaçador, os indivíduos 
colocam-se de antemão em uma posição de defesa e, de fato, agir sobre 
os primados dos instintos de autoconservação exige do sujeito certa 
quota de agressividade. a essa reação defensiva diante dos sentimentos 
de desamparo gerados pela realidade sociocultural soma-se o perigo 
existente e concretizado no cotidiano social e, dessa forma, configura-se 
uma sociedade individualista e intolerante frente ao outro.
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Hoje, definiríamos cultura do narcisismo como aquela em que o con-
junto de itens materiais e simbólicos maximizam real ou imaginariamente 
os efeitos de anankhé, forçando o ego a ativar paroxisticamente os automa-
tismos de preservação, face ao recrudescimento da angústia de impotência. 
ou, visto de outro ângulo, é a cultura onde a experiência de impotência/
desamparo é levada a um ponto tal que torna conflitante e extremamente 
difícil a prática da solidariedade social. (Costa, 1998, p.165)

entendido de outra maneira, o que temos é um espaço social que, 
devido a todas as características de nossa atualidade, nos lega uma vida 
em sociedade ameaçadora, um mundo onde a prática da desconfiança e a 
suspeita de tudo e de todos é um requisito necessário para a sobrevivência 
dos indivíduos. todo autocentramento levado às últimas consequências 
mitiga o substrato para uma verdadeira cultura da violência.

na cultura da violência, o futuro é negado ou representado como 
ameaça de aniquilamento ou destruição. de tal forma que a saída apre-
sentada é a fruição imediata do presente; a submissão ao “status quo” e 
a oposição sistemática e metódica a qualquer projeto de mudança que 
implique em cooperação social e negociação não violenta de interesses 
particulares. (idem, p.167)

este tempo presente da atualidade, por fim, é o cenário pelo qual 
os indivíduos caminham incertos em todos os sentidos, apesar de 
qualquer possibilidade de sentido (significados subjetivos). de fato, 
diante das características marcantes em termos culturais e sociopo-
líticos de nossos dias, os indivíduos tendem a posicionar-se em um 
modo e/ou estilo de existência marcadamente narcisista. a postura 
do sujeito contemporâneo em relação ao seu próprio desejo e ao desejo 
do outro, resultante das configurações culturais, econômicas e sociais 
de uma forma geral que priorizam determinada estética de existência 
em um mundo pós-moderno e espetacular, predetermina as condições 
propiciadoras de “mal-estar”.

Consideramos durante todo este capítulo o conceito de “mal-estar” 
em um sentido mais amplo que o psicopatológico (assim designado 
pelo entrecruzamento de saberes na atualidade) propriamente dito. o 
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ponto de interesse alinha-se àquilo que Freud (1930 [1929]; 1992) se 
referiu em seu O mal-estar na civilização. além das questões referentes 
às psicopatologias na atualidade, em especial o interesse pelo problema 
da “depressão” que se encontra exposto no próximo capítulo, podemos 
perceber como o sujeito contemporâneo adota estilos específicos para 
lidar com os caminhos e descaminhos possíveis para a viabilização de 
seu desejo.

no entrecruzamento das demandas sociais, veiculadas maciçamen-
te pelos meios de comunicação que se utilizam do poder enigmático 
e espetacular das imagens, fomentando uma cultura das aquisições 
materiais descartáveis e incertas que culmina em uma cultura narci-
sista, vislumbra-se um sujeito em vivência de um sentimento de pleno 
desamparo. esse desamparo é condição para as práticas violentas de 
todas as naturezas, bem como para as configurações psicopatológicas 
na atualidade, em especial a “depressão”, que evidencia uma modali-
dade específica de sofrer muito frequente e cada vez mais presente na 
contemporaneidade.




