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Nietzsche revisita sua trajetória com a firme 

ambição de “dizer quem sou”. Para isso, solicita a 

seus leitores que o ouçam, “pois eu sou tal e tal; 

sobretudo, não me confundam! ”. É claro que 

atributos como a modéstia e a humildade estão 

radicalmente ausentes no texto, mas isso não pode 

surpreender em alguém que se orgulhava de ser 

oposto “à espécie de homem que até agora se 

venerou como virtuosa”, preferindo ser um sátiro a 

um santo. Essa atitude, porém, fez com que seus 

contemporâneos enxergassem na obra de Nietzsche 

uma mera evidência da loucura. Suas fortes 

palavras, aquilo tão “imenso e monstruoso” que ele 

tinha a dizer, foram lidas como sintomas de um 

fatídico diagnóstico sobre as falhas de caráter 

daquele eu que falava: megalomania e 

excentricidade, entre outros epítetos de calibre 

semelhante. Mas por que começar um ensaio sobre 

a exibição da intimidade na internet dos primórdios 

do século XXI citando as excentricidades [..]talvez 

haja um motivo válido, que permanecerá latente ao 

longo destas páginas e procurará reencontrar seu 

sentido antes do ponto final. (SIBILIA, 2009, p.7)  
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Resumo 

 
O presente trabalho pretende estudar a exibição no ambiente virtual, por acreditar no seu 

parentesco com a avalanche de manifestações narcísicas do homem do agora.  A nosso ver, 

essas manifestações são as principais responsáveis por um novo estilo discursivo amplamente 

presente nos meios de comunicação (nas redes sociais), que também encontram representantes 

no cinema e na televisão (os reality-shows e documentários da intimidade). Todos esses 

exemplos estão relacionados a um novo processo de estetização da existência e, por isso, são 

representantes de uma nova forma de ser sujeito e estar no mundo. Direcionaremos a nossa 

atenção, apenas, para o discurso de si no ambiente virtual e sua estetização existencial, a fim de 

compreendê-los no terreno da psicanálise. Para atender tal premissa, utilizaremos os escritos de 

Heinz Kohut sobre a Psicologia do Self em especial nas mobilizações transferenciais 

propriamente narcísicas. Por intermédio dessa conceituação teórica, proporemos que a exibição, 

no ambiente virtual, possa ser uma expressão do self grandioso, assim como temos a confiança 

de que o narcisismo, presente nas redes sociais, e também fora dela, também seja um subproduto 

dessa estrutura arcaica. Para melhor apreensão do que isso tudo significa, colocaremos essas 

manifestações a nível sintomático, não por acreditar que elas sejam necessariamente 

patológicas, mas porque esse artifício teórico as transfigura em fenômenos decifráveis por si 

mesmos. Partindo desse pensamento, procuramos entender tanto os laços mediados pelo 

Facebook, assim como o que ele torna visível a respeito dos sujeitos contemporâneos.  

 

Palavras chaves: 1.Facebook; 2.Narcisismo; 3.Contemporaneidade; 4.Kohut Heinz; 

5.Psicanálise; 6.Redes Sociais 
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Abstract  

 

This work intends to study the virtual self- exhibition, believing it maintains an intimate relation 

with today’s man narcissistic manifestations flood. This manifestations, in our perspective, are 

the main responsible for a new discursive style widely present in the media (social networks), 

but that also finds representatives in film and television (the reality shows and intimacy 

documentaries). All these examples, are related to a new process for existence aesthetics, 

therefore are a new form of being subject and in the world. We will direct our attention to the 

speech itself in the virtual environment and it existential anesthetization in order to understand 

them in the psychoanalysis field. In order to attend this assumption, we will use the Heinz 

Kohut’s writings on the Self Psychology and narcissistic transference mobilizations. Through 

this theoretical conceptualization, we propose that the virtual self- exhibition e is the grandiose 

self’s expression. Just as we have confidence that narcissism present in social networks are also 

this archaic structure byproduct. To better grasp what all this means, we will lay them in 

symptomatic level. Not because they are necessarily pathological, but because this theoretical 

device transforms them into a phenomena that decrypts itself. Based on this thinking, we seek 

to understand the facebook bonds and what it makes visible regarding new contemporary 

subjectivity modes.  

 

Key words: 1.Facebook; 2.Narcissism; 3.Contemporaneity; 4. Kohut Heinz; 5.Psychoanalysis; 

6.Social Networks. 
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Introdução   

 

No mundo contemporâneo, o uso das redes sociais tornou-se um fenômeno constante. 

Ao longo dos últimos dez anos, adquirimos o hábito de estarmos, sempre, checando as 

novidades do momento. Por vezes, logo nas primeiras horas da manhã, nos encontramos 

devidamente atualizados com os acontecimentos bombásticos do mundo, o que pode incluir 

diversos eventos como, por exemplo, trágicos acidentes, morte de uma celebridade, grandes 

manifestações políticas ou qualquer outro episódio ocorrido, em lugares longínquos, às vezes, 

literalmente, do outro lado do planeta.  

O estabelecimento das redes sociais como fenômeno incluiu uma nova vertente no 

mundo da comunicação: a transformação do grande público, antes apenas leitores, em 

divulgadores e comentadores de uma infinidade de assuntos. Essa alteração no processo de 

publicação da informação permitiu o gerenciamento coletivo das mais variadas notícias. Em 

decorrência disso, a cada segundo que passa, diversas notícias são despejadas pelo mundo a 

fora. Com efeito, concomitantemente a esse uso excessivo das redes sociais, apareceu, ou 

tornou-se evidente, o hábito de noticiar a nossa própria vida.  

A verdade é que pouco compreendemos sobre o fato, apenas sabemos que, de algum 

modo, as nossas histórias, as pequenas, médias e as grandes conquistas de pessoas “comuns” 1, 

tornaram-se mais uma notícia dentro das notícias. O desconhecimento sobre como ou porque 

isso aconteceu leva-nos, por diversas vezes, a acusar a própria rede social de criar o sujeito 

viciado em se mostrar.   

Entretanto, nem tudo é tão simples assim, afinal uma coisa é a possibilidade de divulgar 

as mais variadas notícias e outra, sutilmente diferente, é a divulgação da própria vida como 

notícia. Disso tudo, a única coisa que pode ser afirmada é que sem o primeiro não haveria o 

segundo, no sentido de que o segundo, de alguma forma, parece ser um desdobramento do 

primeiro. No entanto, pelo menos até o momento, parece não haver explicações que justifiquem 

como nos tornamos a coisa sobre a qual se noticia; em outras palavras, não sabemos como 

“noticiar algo” tornou-se “noticiar-se”.  

Isso significa dizer que até o momento não temos como saber se de fato foram as redes 

sociais que provocaram o surgimento do sujeito exibido, ou se elas apenas permitiram que 

pudéssemos ver um sujeito já exibido por natureza. Além do mais, o uso das redes não explica 

                                                 
1Entendemos pessoas comuns como não midiáticos. Pessoas midiáticas são: artistas, personalidades públicas, 

frequentadores da alta sociedade, dentre outros.  
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porque o hábito de noticiar-se caiu no gosto do povo, ou nos informa algo sobre suas peculiares 

características.  

Contudo, podemos inferir que, sem um veículo midiático gratuito, seria impossível ou 

economicamente inviável estarmos divulgando a nós mesmos, pelo menos não como pessoas 

comuns.  

Podemos dizer que o nosso interesse volta-se para esse aspecto da vida contemporânea, 

a que chamamos de hábito de se noticiar, ou melhor, de exibir a si mesmo, de forma voluntária, 

por meio da mídia social. Por fim, com a intenção de mostrar a profundidade do problema e 

suas peculiaridades, assim como justificar sua relevância para psicologia, começaremos 

apresentando o caso verídico de uma exibição “acidental” na internet.  

 

Apresentação do problema: O caso de June Houston 

 

Para lutar contra os fantasmas que a assombrava, June Houston, uma 

americana de vinte cinco anos de idade, instalou na sua casa 14 câmeras de 

segurança, as quais proviam estranha vigilância a lugares como: debaixo da 

cama, porão, lado de fora da porta principal, etc. Cada uma dessas câmeras 

fazia uma transmissão ao vivo para um site na web. Então, os visitantes do site 

tornaram-se caçadores de fantasma. (VIRILIO, 2005, p. 58)2 

 

A história de June Houston esteve entre as manchetes do Le Monde, em 8 de novembro 

de 1997. O caso, da cidadã americana, chamou atenção da mídia francesa por seu site ter obtido, 

pouco tempo depois de ser disponibilizado na web, a colaboração intensa de um número 

bastante significativo de pessoas, com as quais June não nutria nenhuma relação de amizade ou 

parentesco. Esses desconhecidos incumbiram-se no compromisso de observar suas filmagens à 

procura de algum indício do fantasma que assediava a pobre June. Por consequência, quando 

alguém detectava, ou desconfiava detectar, algum evento de origem suspeitamente 

ectoplasmática, June era avisada por mensagens postadas diretamente no seu site. Dessa forma, 

esses desconhecidos ofereceram genuína ajuda a June, que há muito sofria com a suspeita de 

sua assombração.  

Entretanto, o evento obteve um imprevisto desfecho, que surpreendeu tanto June 

Houston, como os leitores do Le Monde e talvez até os consultantes do próprio site. O fato é 

que esses desconhecidos, cuja função era observar as imagens e pegar o fantasma, não se 

                                                 
2To fight against the ghosts which seemed to be assailing her, a twenty-five-year-old American, June Houston, has 

just installed fourteen cameras in her house, providing constant surveillance of strategic sites: under the bed, in the 

basement, outside the front door, etc. Each of these 'live-cams' is supposed to transmit sightingson to a Web site. 

So the visitors who consult this site become 'ghost watchers'. 
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ativeram à caça dessa assombração, mas se envolveram profundamente com a história de June 

e seu fantasma, tanto que o site tomou direção própria: não era mais, apenas, sobre a 

assombração de June, mas desdobrou-se em um ambiente propício para troca de experiências 

e, por consequência, ansiedades sobre assombrações pertencentes a outras pessoas. Geralmente, 

os próprios usuários do site. 

June ficou atônita com o resultado do seu projeto. Ela não esperava que tantas pessoas 

fossem se habilitar a caçar o seu fantasma, muito menos que isso viraria tópico de assunto entre 

os próprios visitantes do site. Era um pensamento comum que as pessoas estavam se tornando 

minhas vizinhas, testemunhas do que estava acontecendo comigo. Declarou June Houston.3 

(VIRILIO, 2005, p.59) 

Todavia, começando a sentir a presença física dessas pessoas na sua residência, e não 

suportando tamanha interferência no seu lar, June esqueceu-se da preocupação com o seu 

fantasma e resolveu fechar seu projeto. Enquanto não souber como a internet realmente 

funciona, vou me manter longe isso! (VIRILIO, 2005, p.60) 

 

Com esse voyeurismo, as câmeras de vigilância ganharam novo 

significado. Não era mais a proteção contra tentativas de roubo, mas o 

compartilhar de ansiedades e medos obsessivos com a própria rede, 

através da superexposição do lugar onde se vive. (VIRILIO, 2005, p. 

59) 4 

 

Na visão de Virilio, a história de June apresenta a emergência de um tipo de (tele) visão, 

que se diferencia das mídias tradicionais por introduzir, um novo elemento, a participação do 

observador. Entretanto, para o autor, isso não significa democratização das novas tecnologias 

da informação e comunicação; na verdade, é bem o contrário, trata-se do nascimento de uma 

nova mídia, sem preocupação consigo mesma, alimentada pela superexposição dos seus 

espaços domésticos retroalimentada pelos comentários e sua consequente interação entre os 

usuários. 

Contudo, além da introdução da (tele) visão interativa, outro aspecto destacado por 

Virilio, a partir da história de June, é a apresentação do nascimento das comunidades virtuais, 

ou talvez o nascimento das comunidades virtuais arcaicas. Em resumo, ele narra a formação de 

                                                 
3 'It is as though the Internauts were becoming neighbors, witnesses to what is happening to me; declared June 

Houston. 
4With this voyeurism, tele-surveillance takes a new meaning. It is no longer a question of forearming oneself 

against an inter loper with criminal intent, but of sharing one’s anxieties, one's obsessive fears with a whole 

network, through over-exposure of a living space. 
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um grupo constituído por pessoas que, sem o auxílio da internet, jamais se conheceriam. Ou 

seja, pessoas estranhas ligadas por uma causa comum, nesse caso, o compartilhamento de 

experiências e ansiedades sobre suas frustrações frente a forças sobrenaturais que assolavam 

suas casas.  

A história de June pode parecer curiosa, mas não incomum. Afinal, já estamos saturados 

de programas televisivos nesse estilo, os Big Brothers que circularam o mundo. Só no Brasil, 

temos vários exemplos: A casa dos artistas5, A fazenda6, BBB (Big Brother Brasil) e suas várias 

edições. Neles, as câmeras são estrategicamente posicionadas para registrar as entediantes 

atividades cotidianas. A interação dos participantes é estimulada; vale qualquer coisa: brigas 

polêmicas, apaixonamentos, festas. Esse estilo de programa televisivo se ampara na divulgação 

do que antes era considerado impublicável por ser de conteúdo íntimo. 

Mas, voltemos ao caso de June. Na história dela, existem duas questões 

importantíssimas para nós. A primeira é o motivo de ela ter sido escolhida por Virilio. Ela é o 

relato da “suposta inauguração” do fenômeno que mais tarde seria característico de quase todo 

(se não todo) conteúdo do ciberespaço. A consideração dessa inauguração como “suposta” 

reside no fato de que não podemos alegar com veracidade que June foi a primeira pessoa a 

filmar-se na sua intimidade e exibi-la na rede. Mas podemos, assim como fez Virilio, usá-la 

como um dos primeiros exemplos a chamar a atenção da mídia.  

A segunda questão também não é difícil de ser observada. Só precisamos ter um pouco 

mais de atenção e perceber que foi a própria June que sentiu a necessidade de dividir/ mostrar/ 

exibir sua assombração e, por consequência, sua casa, a um grupo de pessoas desconhecidas. 

Este fato pode nos levar a pensar que a crença de June na sua assombração e a vontade de 

pronunciá-la era, em si, tão grande que talvez não fosse o bastante apenas dividi-las com as 

pessoas próximas (amigos, familiares, terapeuta, psicólogo, padre etc.). Ou, talvez, essas 

pessoas desacreditassem nela e, por isso, o apelo a esse estranho recurso. Seja qual for a 

verdade, o fato é que ela precisava mostrar/ gravar/ provar que estava sendo vítima de fantasma 

zombeteiro e isso é o que nos parece mais forte no caso de June.  

Partiu dela a ação de disponibilizar na web imagens de sua casa em tempo real. Na 

verdade, ela foi um pouco mais além e conciliou dois aparatos tecnológicos não 

                                                 
5Casa dos Artistas foi uma série de reality shows brasileira exibida pelo SBT, entre 2001 e 2004, composto por 

um grupo de famosos disputando o prêmio principal. A primeira temporada rendeu a maior audiência da história 

do SBT. http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_Artistas 
6A Fazenda é um reality showbrasileiro produzido e exibido pela Rede Record. É baseado no programa The Farm, 

originalmente criado na Suécia pela produtora Strix. http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Fazenda 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Record
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Farm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Strix_Television
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necessariamente relacionáveis - as câmeras de segurança e a web - e os usou da forma que bem 

lhe conveio. Se o resultado dos seus atos a pegou de surpresa, isso em nada modifica o fato da 

ideia/ vontade/ necessidade ter sido exclusivamente dela. 

Todavia, é valido destacar que, embora os programas de reality shows (shows reais/ 

shows da realidade) só tenham encontrado a sua popularidade no final da década de 1990 (o 

primeiro Big Brother do mundo foi em 1999), eles já existiam. Inclusive o primeiro reality show 

divulgado foi An American Family (Uma Família Americana) que, como o próprio nome diz, 

foi lançado nos Estados Unidos, em 1973, seguido por The Family (A Família), 1974, programa 

Inglês e The real (Na Real) da MTV, 1991.  

Uma vez que programas desse tipo já existiam, apesar de ainda não ser uma prática 

televisiva comum, o ato de exibição do lócus doméstico e suas consequências não eram, em si, 

desconhecidos. Além disso, o fato de ambos, June e o primeiro reality show serem americanos, 

pode indicar que June, consciente ou inconscientemente, poderia ter tido acesso, ou 

conhecimento, do método televisivo instituído nesses shows. Estando devidamente ciente, ou 

não, o fato é que June aplicou a lógica desses shows em si mesma, divulgando o íntimo de uma 

pessoa comum e adaptando essa prática ao espaço virtual. 

Contudo, o site de June não estava associado a nenhuma rede de televisão. As imagens 

exibidas não faziam parte de nenhum programa e, portanto, não se encontravam, naquele lugar, 

propositalmente, para entreter, mesmo que esse tenha sido seu efeito colateral. Podemos então 

concluir que as filmagens exibidas por June não tiveram nenhum fim lucrativo, pelo menos até 

onde sabemos, nem ela remunerou seus ajudantes, nem cobrou pelas imagens.  

Desde o caso de June, até o presente momento, as comunidades virtuais cresceram e se 

multiplicaram no nosso cotidiano. Isso porque nós, assim como June, resolvemos compartilhar 

o que nos interessa. “Nessa perspectiva, o máximo possível de meios tem sido utilizado para 

aproximar os internautas, permitindo-lhes o acesso e instigando-os a intervir, não importa sob 

qual pretexto”. (NUSSBAUMER, 1992, p. 221). 

Podemos dizer que nossas webcans são dispositivos análogos às câmeras de segurança 

de June - elas estão hoje incluídas, em quase todos os aparelhos eletrônicos (telefones, 

computadores), mas continuam com o mesmo propósito das de June: flagrar nossa intimidade. 

Nesse caso, parece que temos literalmente uma modificação de função do aparelho. Ou seja, 

uma transformação dos aparelhos de vigilância em aparelhos de exibição de intimidade.  

Por outro lado, podemos notar a existência de algumas diferenças entre as câmeras de 

segurança de June e nossas webcans. Não queremos, como June, pegar fantasmas, mas fazer 
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um registro construído da nossa existência. Para isso, usamos filtros e tiramos selfies, 

fotografamos nossas comidas e os lugares aonde vamos. Por essa razão, “flagrar a nossa 

intimidade” é em si um ato premeditado. A intenção é parecer natural, mas não há nada de 

natural nisso.  

 Contudo, sabemos que a exibição (divulgação) do íntimo não mais constitui um evento 

isolado e aleatório. De alguma forma, ela tornou-se uma prática intencionalmente recorrente. 

Isso nos conduz a refletir sobre o que estaria fazendo surgir esse nosso acontecimento histórico, 

o qual, pelos menos até onde sabemos, jamais foi reportado em nenhuma outra cultura. É por 

isso que precisamos ressaltar a importância desse acontecimento, sem deixar que ele se torne 

passado para que a sua relevância seja reconhecida.   

Muitas vezes o que está diante nos nossos olhos nos parece desimportante e por isso nós 

o ignoramos. Mas, justamente por não nos permitirmos que ele seja alvo de uma reflexão maior, 

não podemos declarar, com certeza, a ausência de importância ou significado. A nosso ver, o 

processo de constante exposição voluntária é desses fatos, justamente por parecer 

essencialmente desimportante. Quem hoje se choca com a exibição da vida de alguém na 

internet?  

Todavia, se June tivesse sido apenas um caso desviante, a sua história não estaria 

incluída nesta dissertação. Entretanto, poucos anos depois dessa cômica e divertida exibição 

voluntária de June e também nós - e quando dizemos nós- retomamos a popularização das redes, 

assim como o habito de noticiar-se. Acreditamos que o noticiar-se seja um aspecto característico 

da nossa “Sociedade em Rede” (CASTELLS, 1998), a qual faz uso das novas tecnologias 

informação e comunicação e permanece grande parte das suas vidas conectadas à internet, ao 

google, aos sites de pesquisa, aos e-mails e, para nós o mais importante, estabelecendo relações 

interpessoais entre as pessoas nas redes sociais. Propomos que as redes sociais proporcionam 

uma interatividade diferente sobre a qual falaremos ao longo do nosso trabalho. 

Dessa forma, não podemos supor que apenas a exibição de June tenha tido um caráter 

de distorção sintomática; é possível que, também, em nossas postagens, ou melhor, em nossas 

exibições exista algo de distorcido ou inconsciente.  Desta forma, assim como June, que fez a 

exposição acidental de sua casa, não estamos, também, expondo acidentalmente os nossos 

fantasmas no feed de notícia do Facebook? 

É lógico que não somos ingênuos de pensar que agora tudo virou bagunça e cada um de 

nós vai querer mostrar o seu fantasma. Não se trata disso, estamos apenas tentando alertar que 

vivemos na época da constante exposição voluntária. Seria ingênuo acreditar que esse 
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acontecimento não nos atinge. Não estamos de nenhuma forma protegidos, pois não podemos 

nos excluir dos eventos do presente, nem apagar o conhecimento do funcionamento.  

Isso porque, seja na divulgação voluntária das nossas histórias, seja na observação das 

histórias dos outros, estamos todos envolvidos nesse emaranhado da exibição. Não adianta 

tentarmos nos retirar do pacote; somos apenas mais um biscoito dentre os outros. Por isso, 

estamos fundamentalmente incluídos, na lógica da exibição voluntária. Existe um processo que 

é maior que June e de todos nós, tanto que o caso de June nos parece extremamente bobo, ao 

mesmo tempo cômico, mas não nos assusta. Talvez no século passado, se alguém tivesse feito 

uso dos jornais para mostrar fotos do seu fantasma, isso teria chamado uma atenção muito 

maior. Provavelmente, alguém, e para o nosso deleite, pensaremos em Freud, que 

possivelmente denominaria isso como um sintoma de um indivíduo fundamentalmente 

psicóide. Ou o entenderia como o vivido retorno do recalcado, ou o representaria como a 

sombra de uma figura parental, provavelmente a mãe. Ou talvez, pensando mais 

contemporaneamente, Lacan pudesse alegar que fosse o retorno do nome do pai foracluído da 

equação. Seja como for, somente para nós, fundamentalmente contemporâneos (para alguns 

pós-modernos, portanto estaríamos muito longe da sociedade vivenciada por Freud) que esses 

eventos são diariamente ocorrentes e constantemente ignorados. Parece-nos que esses eventos 

não nos surpreendem ou assustam porque mantém alguma relação fundamental com o nosso 

próprio modo de ser sujeito e estar no mundo.  

Dito tudo isso, resta tentar entender o que levou June e a nós nos colocarmos nessa 

posição de intensa exibição voluntária.  Seriam essas práticas consequências do que ela mesma 

alegou: “do desconhecimento de como a internet funciona” e, portanto, acidentais?  

Trataremos então do fenômeno cotidiano da interação que a exibição intencional no feed 

de notícias do Facebook proporciona. Seu esquema confessional e seu toque de intimidade 

pública, que inclui as pequenas conquistas de todos os dias, assim como os nossos grandes 

feitos. Exporemos as relações entre o feed, as notícias e um novo tipo de sentimento de 

pertencimento e exclusão conhecido como FoMO (fear of missing out), assim como o papel dos 

like7 (s) em tradução livre “ curtidas” e o que ela modifica na estratégia de interatividade, sua 

inter-relação entre a exibição no feed e sua crescente sede de resposta.  

O fato é que existe uma razão para June e também para nós postarmos a nossa intimidade 

e conseguirmos, ou não, alguém que nos aplauda, que nos assista, e porque não dizer que nos 

apoie. Para nós, dizer que ela ou que nós fazemos porque queremos ou que sentimos algum 

                                                 
7 O termo original é like, mas usaremos a tradução: curtidas, para ser mais fiel a nossa realidade.  
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prazer nesse ato é insuficiente. Acreditamos que a Psicologia do Self possa nos conduzir a 

algumas respostas ou pelo menos a novas perguntas.  

Consideramos que o conceito de Self possa nos ajudar por ser “uma abstração 

psicanalítica de um nível relativamente baixo, isto é, relativamente próximo a experiência, 

como conteúdo do aparelho mental” (KOHUT, 1988, p. 14). Isso nos permitirá estudar a 

exibição, presente no ambiente virtual, pela psicologia do Self (idealizada por Heinz Kohut) e 

poder compreender o funcionamento subjetivo articulado da tal exibição, com base, sobretudo, 

na consideração de fenômenos ligados ao narcisismo. 

O trabalho se dividirá em três capítulos.  O primeiro será destinado a estudar e entender 

os aspectos do ambiente virtual. Contaremos em que ponto da história da internet localizam-se 

as redes sociais e as comunidades virtuais. Exibiremos quais foram as redes sociais anteriores 

ao Facebook. Proporemos quatro aspectos das redes em geral, assim como identificaremos 

como o Facebook se encaixa dentro dessas redes e as peculiaridades que o fazem permanecer 

no pódio das redes sociais mais usadas do mundo. Por fim, exibiremos dois trabalhos que 

podem nos ajudar a refletir os aspectos principais dessa exibição de si no Facebook.  

O segundo capítulo abordará os principais conceitos teóricos da Heinz Kohut. 

Falaremos sobre a importância não apenas da sua conceituação de Self, mas também das duas 

fases de desenvolvimento. Abordaremos o narcisismo como uma fase de grande sensibilidade 

e de importância na formação das instâncias psíquicas (Eu e Super-eu). Trataremos um pouco 

sobre os seus principais conceitos, a imago parental idealizada e o self grandioso, assim como 

a forma em que eles se colocam no desenvolvimento da criança e do seu narcisismo e o papel 

destacado do “brilho dos olhos da mãe” (KOHUT, 1971, p.105) nesse processo. Falaremos dos 

distúrbios do narcisismo, estudo e análise clínica do Kohut, assim como a sua principal 

sintomatologia, a vulnerabilidade difusa, fato que os deixa extremamente sensíveis a críticas e 

propensos a crenças irreais e constantes de grandiosidade e inferioridade. Por último, mas não 

menos importante, falaremos sobre as mobilizações clínicas do fenômeno de transferencial 

narcísico e suas relações com a ideia kohutiniana de apoio.  

Finalmente, no terceiro capítulo, leremos o Facebook por meio dos conceitos 

introduzidos no capítulo anterior. Abordaremos alguns aspectos que consideramos importantes 

sobre o caráter de exibição nesse locus e do interjogo entre o feed de notícias e as curtidas. Por 

fim, faremos algumas considerações finais sobre algumas questões ainda em aberto sobre os 

sujeitos contemporâneos e sua intensa vulnerabilidade e criatividade. 
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Capítulo I - Das redes sociais, o Facebook. 

 

A história da criação e do desenvolvimento da 

internet é a história de uma aventura humana 

extraordinária. Ela põe em relevo a capacidade que 

têm as pessoas de transcender metas institucionais, 

superar barreiras burocráticas e subverter valores no 

processo de inaugurar um mundo novo. Reforça a 

ideia de que a cooperação e liberdade podem ser 

mais propicias à invenção do que a competição e os 

direitos de propriedade.  (CASTELLS, 2003, p. 13) 

 

Neste capítulo, falaremos sobre o lugar do Facebook na história da internet e das redes 

sociais. Entretanto, antes que essa história seja contada, é preciso retomar a noção do feed, como 

um traço evolutivo do Facebook, no qual podemos encontrar a exibição cotidiana dos sujeitos 

contemporâneos (o nosso objeto de estudo) e uma interessante ferramenta de aprovação dessa 

exibição, a curtida.  

Buscando entender as especificidades das redes e do Facebook, assim como a estrutura 

do feed de notícias e a ferramenta curtida, duas faces da mesma interação facebookiana, 

conduziremos a nossa narrativa desde o nascimento da internet como projeto de interatividade 

e de rede, centralizada em 1969 até o lançamento do Facebook, sem restrição de público, em 

2006.  

No princípio, havia um departamento de pesquisa IPTO8 (Escritório de Processamento 

das Informações Técnicas), cujo objetivo “[...] tal como definido pelo seu primeiro diretor 

Joseph Licklider9 [...] era estimular a pesquisa em computação interativa” (CASTELLS, 2003, 

p. 14). Pode-se dizer que o projeto de pesquisa ARAPANET, 1969, foi uma iniciativa desse 

departamento e se justificava na concessão aos vários centros de computadores e grupos de 

pesquisa da agência ARPA, de uma forma de compartilhar tempo on-line.  

Na montagem dessa rede interativa de computadores, o IPTO e seu projeto ARAPANET 

valeram-se do projeto de 1968 para ARPA10 de uma linguagem11, até o momento, 

revolucionária criada por Paul Baran e por Donald Davis.  

                                                 
8Foi um setor da ARPA. - Information ProcessingTechniques Office (IPTO).  
9 Psicólogo transformado em cientista da computação no Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
10 A ideia principal desse projeto era a criação de uma rede de computadores que pudesse sobreviver à explosão 

nuclear  
11Essa linguagem de computação permitiu a produção de uma rede descentrada e flexível. 
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Portanto, nesse momento inicial, a ARAPANET constitui-se apenas em um projeto de 

pesquisa, que fez uso da linguagem criada por Baran e Davis, para desenvolver a sua própria 

linguagem na intenção de conseguir a interatividade pretendida. Isso, não constituía, ainda, a 

própria rede, pois, assim como toda pesquisa, ela precisou de algum tempo e, nesse caso, anos, 

para ser efetivamente desenvolvida. (MCQUILAN et al. 1980, p.15)  

As primeiras conquistas significativas na direção do desenvolvimento dessa linguagem 

ou construção dessa linguagem, visto que ela ainda estava em um estágio inicial, deram-se por 

volta de 1971. A partir dessa data, foi possível a primeira transmissão de pacotes de informação 

entre os computadores. Produziu-se, então, uma pequena rede de computadores nas 

universidades da Califórnia e Los Angeles. Entretanto, essa rede ainda não era centralizada e, 

para tal fim, ela teve que ser integrada a outras duas redes existentes PRNET e SATNET que 

introduziu um novo conceito: a ARPANET como “uma rede de redes” (CASTELLS, 2003, p. 

14). Para que essa integração fosse possível, criou-se, em 1973, um protocolo de comunicação 

padronizado, o TCP (protocolo de controle de transmissão), dividido em duas partes: 

protocolo12 para rede interna e outro protocolo para a externa TCP/IP.  

Foi apenas nesse estágio, mais avançado da internet, ou da ARPANET, que, em 1975, 

ela foi cedida para DCA (Agência de Defesa de Comunicação) e integrada às formas armadas 

dos Estados Unidos da América, sendo por essa razão que alguns teóricos atribuem seu 

surgimento à “comunicação militar” (LÉVYL; LEMOS 2010.p.50). Entretanto, ela só passou 

poucos anos sob o poder exclusivo das forças armadas, pois, a partir dela, eles criaram sua 

própria de rede interna – Defesa Data Network – com o protocolo TC/ IP. Por motivos de 

exclusividade, essa nova rede foi nomeada de MILNET e funcionava independente da 

ARPANET. Já a ARPANET tornou-se ARPA-INTERNET e, desde então, ela é domínio 

exclusivo da Fundação Nacional da Ciência13 e, nesse momento, já podia ser efetivamente 

chamada apenas de INTERNET 1983.  

Depois desse momento inicial, outras modificações aconteceram, mas é desnecessário 

entrar em pormenores. Basta apenas dizer que a efetividade da internet produziu seu 

envolvimento em questões econômicas e políticas. Por isso, por volta de 1984, ela foi entregue 

“a outras instituições governamentais e particulares com a proposta de barateamento e 

divulgação do serviço” (LÉVY; LEMOS, 2010, p. 60). Já amplamente divulgada pelo mundo, 

                                                 
12 Em informática entende-se protocolo como regras e processamento de linguagem. Para nós, seriam os signos, 

cada rede tinha sua própria linguagem Era, portanto, necessário estabelecer o processo interno de “tradução” para 

que fosse possível uma espécie de comunicação entre esses computadores. 
13Traduzimos o nome, mas ele é uma instituição Americana. 
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em 1990, adquiriu a estrutura de páginas interligadas possíveis através de outra linguagem 

matemática: o hipertexto. Por essa razão, ficou agora conhecida como: World Wide Web, ou, 

para os íntimos, a nossa WWW. Com efeito, a partir desse histórico, pode-se dividir a internet 

em quatro estágios: o momento anterior à Web (1967 até 1989); Web 1.0; Web 2.0 e Web 3.0. 

Fusch classifica as três fases da web como: web 1.0, a cognição; web 2.0, a comunicação 

e web 3.0, que ainda de fato não existe, mas está em iminência, é “considerada a teia da 

cooperação mundial” (FUCHS, 2008, p. 14).  

Segundo Fuchs, 2008, a web 1.0 foi a responsável pela reafirmação da interconexão de 

computadores como fenômeno mundial. Sua principal característica era a possibilidade de 

divulgação de sites de texto. Em consequência disso, as pessoas começaram a publicar suas 

informações online e incorporá-las na web global. Por sua vez, o surgimento da web 2.0 dar-

se-á através do desenvolvimento da comunicação produzida pela introdução do primeiro 

momento (a web 1.0). Mas, se ainda usamos os mesmos processos de intertextualidade, ou seja, 

a possibilidade de acesso às páginas da web, como fazer a distinção entre o que pertence à web 

1.0 e à web 2.0?  

Geralmente, considera-se que a separação entre web 1.0 e web 2.0 esteja relacionada 

não apenas ao nascimento das redes sociais, visto que elas já operavam, desde 1995, mas 

também, com a sua popularização, por volta de 2000-2004, não havendo, contudo, consenso 

sobre o tempo exato. Por exemplo, Fusch 2008, aponta como motivo da cisão entre uma web e 

outra o surgimento das seguintes plataformas de comunicação: MySpace 2003; Youtube 2005; 

Facebook 2004; Friendster 2002. Ou seja, a diferença entre as duas (webs) produz-se na 

frequência, no uso, no abuso ou, como alguns exploram, na dependência da web.  

 

Entre comunidades virtuais e redes sociais, enfim o Facebook 

 

O desenvolvimento das comunidades e redes 

sociais online é provavelmente um dos maiores 

acontecimentos dos últimos anos, sendo uma nova 

maneira de fazer sociedade [...] elas têm um 

desenvolvimento espetacular, principalmente entre 

as jovens gerações (LÉVY; LEMOS 2010, p. 102). 

 

Foi a popularização das redes sociais que elevou a web de um nível a outro. Entretanto, 

elas não foram a primeira forma de sociabilização virtual. Pelo menos até onde sabemos, desde 
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a invenção do e-mail, em 197114, já era possível trocar informações textuais rapidamente com 

pessoas a longas distâncias. Mas, até essa data, não havia aparelhos que pudessem transportar 

essa nova forma de trocar informações textuais para a população em geral. Nesse primeiro 

momento, a interação entre e-mails era apenas possível para as grandes empresas. Talvez até o 

próprio conceito network seja um reflexo desse primeiro momento da internet. 

Entretanto, paralelo ao uso empresarial das redes e dos computadores segundo 

Nussbaumer, já na década de 1970, surgiram os primeiros conjuntos de endereços eletrônicos 

que se caracterizavam como lista de pessoas interessadas em debater sobre assuntos específicos 

(política, esportes, dentre outros). A primeira lista de discussão de que se tem referência foi 

formada pelos pesquisadores da ARPA e “chamava-se SF-LOVERS e destinava-se a debates 

sobre ficção cientifica” (NUSSBAUMER, 2004, p. 152).  

 Contudo, foi apenas com a ascensão da microinformática, em 1980, que a população 

em geral pôde ter acesso a, essa nova ferramenta social, a internet. Esse fato fez com que as 

listas de assuntos para discussão se popularizassem entre os então chamados de internautas, 

hoje referidos como usuários.  

Pode-se dizer que, a partir desse momento, foi possível o surgimento de um real contato 

social virtual. Por sua vez, visto que “não é a técnica que vem determinando as relações sociais 

na rede, mas as características das relações sociais que vêm se apropriando da técnica e dando 

sentido a seu uso” (NUSSBAUMER, 1992 p. 41), não demoraria muito para que tomássemos 

conta dessa nova ferramenta de interação e criássemos as nossas primeiras comunidades 

virtuais.  

 

[..] entendemos como comunidades virtuais aqueles grupos de indivíduos que 

se relacionam no ambiente virtual online com continuidade, partilhando 

experiências, explorando afinidades ou interesses em comum, explorando a 

vontade de estar junto e o sentimento de pertencimento. As comunidades 

virtuais são ambientes comunicacionais eletivos, produzidos pela interação 

entre seus membros e alimentados por contribuições; são territórios 

simbólicos eletrônicos. (NUSBAUMER, 2004, p. 171) 

 

Segundo Nussbaumer, dentro desses espaços disponíveis na internet, a (s) lista (s) de 

discussão eram mais propício (s) a formar comunidades, “pois ela possibilita uma comunicação 

contínua, o partilhar de histórias, e construção de uma memória comum” (2004, p. 172) 

                                                 
14 O e-mail foi inventado por Ray Tomlinson que, segundo conta o folclore acadêmico, percebeu a importância da 

sua obra e decidiu não patenteá-la.  Mas, segundo conta Castells, 2003, o e-mail estava associado a outro tipo de 

rede, semelhante à comunicação interna empresarial que temos hoje (conhecida como infranet). O e-mail só foi 

integrado à Arpanet em março de 1972. O primeiro endereço de e-mail da história foi tomlinson@bbn-tenexa. 
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Pode-se dizer que, quanto mais próximos do milênio, mais familiarizados com a web 

ficávamos. Não tardaram a surgir os primeiros blogs, os quais se tornaram espaços fervilhantes 

na web; em seguida, vieram a difusão de protocolos de comunicação instantânea, como o IRC 

1993, ou outros bastante semelhantes a ele como o mIRC, o qual ficou popular no Brasil em 

1995. Também, já em 1995, com Classmates.com já era possível observar o aparecimento de 

novos espaços virtuais autonomeados de redes sociais.  

Diante dessa confusão de espaços virtuais e de múltiplas possibilidades de interação, 

como podemos diferenciar comunidade virtual de rede social? 

De certa forma, pode-se dizer que toda rede social é uma comunidade virtual, mas nem 

toda comunidade virtual é uma rede social. Grosseiramente, as duas operam da mesma forma, 

isto é, se constroem e funcionam através da internet. Mas, podemos obviamente dizer que as 

comunidades virtuais e as redes sociais se processam em internet (s) diferente (s). Ou que, pelo 

menos, que elas nasceram ou cresceram em internetes diferentes, por essa razão, provavelmente 

devem ter atributos diferentes. 

Nos primeiros anos da web, o limite entre o terreno das comunidades virtuais e o das 

redes sociais, ainda, não estava bem definido. Mas, podemos afirmar definitivamente que as 

comunidades virtuais são percussoras das nossas atuais redes sociais, que começaram a surgir 

depois que a internet se tornou web, em 1990.  Parece-nos que, ao longo do tempo, as 

comunidades virtuais foram sendo substituídas por essas novas formas de socialização virtual. 

Por esse ter sido um processo gradativo, não podemos alegar que foi o nascimento ou a 

transformação da internet em web que finalizou as comunidades virtuais. De fato, elas 

coexistiram durante um período considerável, inclusive temos redes sociais híbridas (parte 

rede- parte comunidade). Quem não se lembra das famosas comunidades do Orkut? 

Pensando em como separar o joio do trigo, as redes das comunidades, Boyd e Elisson 

(2007) mapearam e estudaram os novos espaços virtuais que já estavam sendo chamados de 

redes sociais (mas também redes sociais em construção) e criaram uma definição própria para 

elas. 

A primeira coisa que precisa ser dita é o motivo pelo qual esses pesquisadores não 

utilizam o termo “social networking sites” - que, em tradução livre, pode ser “redes sociais em 

construção” - e sim “social network sites”, que pode ser, simplesmente, entendido como rede 

social. A escolha por não empregar “social networking sites” foi efetivada por duas razões: 

ênfase e público. O termo “em construção” dá ênfase a um relacionamento em sua fase inicial, 

frequentemente entre estranhos. Dessa forma, o público define o caráter da conexão da rede 
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social. Para os pesquisadores, as redes sociais conectavam pessoas conhecidas, ou, no máximo, 

amigos de amigos. “O encontro entre estranhos é possível nesses sites, mas não a sua principal 

prática”. (BOYD; ELLISON, 2007, p.211). É isso que essencialmente diferencia esses 

ambientes das comunidades virtuais. 

Contudo, as redes sociais também são as responsáveis por implementar uma nova 

variedade de técnicas de interação; sendo a principal técnica delas: tornar visíveis os perfis15 e 

articular a lista de amigos.  

A disposição pública de conexões é um componente crucial das redes 

sociais. A lista de amigos contém os endereços dos perfis de cada 

amigo, possibilitando o trânsito de usuários de perfil em perfil através 

da lista de amigos. Na maioria dos sites, a lista de amigos é visível 

apenas para aquele que permite que seu perfil seja visualizado por 

terceiros. Por exemplo, alguns usuários do MySpace escondem seus 

perfis da disposição pública. O LinkedIn simplesmente permite 

esconder toda a lista de amigos16. (BOYD; ELISSON, 2007, p. 214) 

 

 Mas, não é só isso, existem algumas diferenças estruturais. Levando em consideração 

o caráter estrutural desses sites, eles definem redes sociais como:  

 

[...] serviços que se processam através da web, os quais permitem os 

indivíduos: (1) construir um perfil público ou semipúblico dentro de um 

sistema limitado, (2) articular uma lista de usuários com quem eles 

compartilham uma conexão, e (3) visualizar a sua lista e perfis dos 

contatos. A natureza e nomenclatura dessas conexões podem variar de 

site para site17 [amigos, fãs, seguidores, etc.]. (BOYD; ELISSON, 2007, 

p. 7) 

 

Portanto, respeitando-se esta definição, a qual se tornou, por motivos óbvios, o 

procedimento comum para classificar redes sociais18, os blogs, o IRC, o Mirc, os protocolos de 

comunicação semelhantes, ou qualquer outro ambiente virtual que não possua os três itens 

propostos por Boyd; Elisson, (2007): perfil, possível articulação entre lista de amigos e 

                                                 
15“Perfis são páginas que se pode  descrever do jeito que bem entender” (2007, p.211). 
16 The public display of connections is a crucial component of SNSs. The Friendslistcontains links toeachFriend’

sprofile, enablingviewerstotraverse the network graphbyclickingthrough the Friendslists. Onmost sites, the list of 

Friendsisvisibletoanyonewhoispermittedtoview the profile, althoughthere are exceptions. For instance, some 

MySpace usershavehackedtheirprofilestohide the Friends display, and LinkedInallowsuserstoopt out of 

displayingtheir network. 
17 We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-

public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and 

(3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. The nature and 

nomenclature of these connections may vary from site to site. 
18 De acordo com o Google acadêmico, visitado em 24 de julho de 2015, o trabalho de Boyd; Ellison é citado por 

7764 outros trabalhos. 
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visualização da lista de contatos, não podem ser classificados de redes sociais, sendo, portanto, 

ainda, comunidades virtuais.  

Com efeito, tomando como referência esses três elementos, entre 1990-2000, existiram 

algumas redes sociais, a exemplo, de: Classmates, 1995; Sixdgrees.com, 1997; Live Journal; 

Asian Avenue; Black Planet, 1999. Entretanto, elas são exceções, uma vez que as redes sociais, 

em sua maioria, foram surgindo e se popularizando depois de 2000, atingindo seu pico em 2004, 

momento no qual houve o seu grande boom.   

Visto a multiplicidade das redes sociais, construímos um fluxograma com base no 

mapeamento das redes feito por Boyd e Elisson (2007), o qual nos serviu como uma luva, uma 

vez que se estende desde a segunda rede social documentada a Sixdegrees.com 1997, até o 

lançamento da última versão do Facebook, em 2006. 

 Como a exclusão da primeira rede social, a Classmates.com de 1995, parece ter 

ocorrido por ela ter levado um tempo considerável para adquirir os três pré-requisitos 

necessários para sua classificação como rede social, consideramos essa exclusão irrelevante 

para nós em função da sua similaridade com o Facebook 2004 e também porque sendo anterior, 

ela pode ter servido de inspiração para a elaboração do Facebook. Dessa forma, incluímos 

Classmates.com de1995, no nosso fluxograma, ao lado das outras redes que Boyd; Elisson 

selecionaram. Em relação, à da rede social conhecida como Hi5- modificamos seu nome para 

Tagged, pois seu nascimento enquanto rede não foi como Hi5 como falam Boyd e Elisson 

(2007), e sim a partir da alteração do nome de sua finalidade em 2005.  

Motivados pela curiosidade por saber se essas 47 redes de Boy; Elisson 2007 ainda 

existiam hoje, mapeamos, ou seja, buscamos, através do endereço fornecido por esses 

pesquisadores, as redes a que eles se referiam. Chamamos esse processo de mapeamento do 

estado atual das redes de Boyd e Ellison e, através dele, procuramos observar esses sites na 

web, na procura não apenas da sua existência, mas das possíveis modificações sofridas do 

período de 2007 até 2015. A partir dessa nossa introdução no mundo das redes sociais, pudemos 

estabelecer uma espécie de funcionamento geral dessas redes, assim como observamos 

similaridades e discrepâncias entre elas e nossa rede focal de estudo.  Isso significa dizer que: 

além do fluxograma das primeiras redes de 1995- 2006, o qual se encontra no final desse 

capítulo, incluímos, no final do nosso trabalho, um ANEXO I com as características das redes 

de Boyd; Ellison, na época em que eles as estudaram - 2007, somadas às suas peculiaridades 

atuais.  
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A partir daí, selecionamos três redes sociais, cujo critério é a interação com o Facebook. 

Essa seleção inclui duas das redes de Boyd e Ellison, por parecerem as principais afetadas com 

o surgimento e ascendência do Facebook, em 2004, mas também outra rede social de origem 

posterior. As três redes selecionadas são mundialmente conhecidas e até hoje bastante 

frequentadas: MySpace, de 2003; Twitter, de 2006, e Instagram, de 2013, que não está no 

fluxograma por ter sido criada depois de 2006.  

O MySpace foi fundado em 2003, na Califórnia, USA, e permitia a postagem de música, 

vídeos, fotos, assim como fóruns de discussão. Foi uma das redes mais populares do mundo em 

2005, mas, com o surgimento do Facebook, não conseguiu segurar-se no pódio, sofrendo, dessa 

forma, uma decadência gradativa e atingindo quase o fundo do poço de 2009-2011, quando foi 

comprada por Tim Vanderhook, Chris Vanderhook e Justin Timberlake19, sendo relançado em 

2012, totalmente redesenhada.  

Segundo seu slogan de hoje, o MySpace20 é um lugar ideal para conectar, descobrir e 

partilhar, procurar shows e trabalhos de artistas. O site dá acesso a 53 milhões de vídeos e trilhas 

sonoras, sendo, portanto, a maior livraria digital do mundo. Com raízes na música e no social, 

a plataforma foi criada para o empoderamento dos artistas, músicos e designers que podem 

escrever e expor fotografias como forma de conectar audiência, e ajudar colaboradores e 

parceiros a atingirem seus objetivos. Através do design aberto e de um desenho editorial 

atraente, MySpace cria uma comunidade criativa de conexão entre pessoas do mundo todo com 

afinidades e inspirações semelhantes, para propor aprimoramento e descobrir o que vem de 

novo por aí.  

O Twitter21, a rede social do passarinho azul, foi criada em 2006, em São Francisco 

Califórnia- USA, para a introdução de informação com poucos caracteres (textos com 140 

caracteres, apelidados de twitters).  Surgiu como novidade e logo se popularizou nos Estados 

Unidos. Se pudermos falar sobre uma disputa do pódio das redes com o Facebook, digamos 

que ele nem ganhou nem perdeu, mas conseguiu se afirmar como forte mídia social, não 

sofrendo nenhuma decadência por causa Facebook. Elas parecem conviver em uma espécie de 

paralelismos das redes.  

                                                 
19As informações dos autores da compra podem ser encontradas no próprio site. 
20https://myspace.com/Redes associadas:  Facebook, Twitter, Google+, Lindekln, Youtube. 
21Slogan de hoje: O Twitter é o espelho do mundo. Pegue as atualizações em tempo real sobre o que mais importa 

para você. Redes associadas: Facebook, Twitter, Google+, Lindekln, Youtube. 

https://twitter.com/ 

https://myspace.com/
https://twitter.com/
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O Instagram22, de 2010, é um caso à parte, pois surgiu em uma época posterior, quando 

já havia certa permeabilidade entre as redes sociais e não necessariamente competição. É lógico 

que isso não funciona só para ele e hoje é possível postar mutuamente em várias redes sociais, 

pois, de certa forma, elas relacionam-se entre si; ou seja, o que acontece em uma rede social 

não pertence mais à própria rede. Pode ser divulgado em qualquer outro lugar.  

Tendo como slogan “capture e compartilhe momentos do mundo”, o Instagram é uma 

forma gratuita e simples de compartilhar sua vida e manter contato com outras pessoas. Tire 

uma foto ou grave um vídeo e, depois, personalize-os com filtros e ferramentas de criação; 

publique a foto ou vídeo no Instagram e compartilhe instantaneamente no Facebook, Twitter, 

Tumblr e muito mais, ou envie diretamente como mensagem privada. Encontre pessoas para 

seguir com base nas coisas que você gosta, e faça parte de uma comunidade inspiradora. 

Antes da exibição de nossas descobertas, durante o mapeamento das redes de Boyd; 

Elisson, algumas observações nos parecem necessárias. Primeiramente, vale salientar que as 

redes selecionadas pelos autores não foram as únicas redes estabelecidas entre 1995-2006 e 

aparentemente eles tomaram como referência as redes populares nos Estados Unidos, sendo 

algumas delas populares mundialmente. Dito isso, a partir do mapeamento dessas redes, foi 

possível observar três aspectos interessantes sobre as redes em geral.  

Dos  sites que não são mais redes sociais, o Sixdegree.com está relacionado a um grupo 

de pesquisa psicossensoriais;  o QQ tornou-se um aplicativo de conversação associado ao 

Facebook;  o Xanga tornou-se um site para construção de blogs;  o Ming, para construção de 

sites de redes sociais, o nosso conhecido Orkut é considerado um museu virtual e a LunarStorm 

estranhamente tornou-se rede exclusiva, não existindo a possibilidade de integração de novos 

usuários, o que a faz ser considerada uma rede abandonada. O restante existe até hoje como 

redes sociais, mesmo que não seja com o mesmo propósito pelo qual foram criadas ou sequer 

com o mesmo nome. A exemplo disso, temos, como já foi dito, o Hi5 que é hoje um site de 

encontros e o Friendster transformado em rede para jogadores online23. 

 A segunda consideração a fazer é que as redes são altamente resilientes, elas parecem 

se adaptar às necessidades dos sujeitos contemporâneos. A maioria delas foi totalmente 

redesenhada, algumas simplesmente transformaram-se em outro tipo de rede. Também temos a 

                                                 
22Redes associadas: Facebook, Twitter, Google+, Lindekln, Youtube, Tumblr, Flickr.  

Foi comprada pelo Facebook em 9 de abril de 2012.  

http://instagram.com/ 
 

23Durante o nosso último acesso, o site tinha uma aviso peculiar. “estamos dando um tempo” 

http://instagram.com/
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presença, ainda forte, de redes provenientes de antigas comunidades virtuais, as quais, durante 

o seu percurso, receberam, na sua estrutura, os elementos que faltavam para a sua classificação 

como redes sociais, mas, de certa forma, ainda preservam algumas qualidades das comunidades 

virtuais. Elas parecem manter, ainda hoje, um público fiel. As redes referidas são: Blackplanet, 

MiGente, Asian Avenue, Dogster e Catster. As três primeiras referem-se a comunidades 

baseadas em identidades: negra, asiática e hispânica. As outras duas são redes para proteção de 

animais, respectivamente, cachorros e gatos, e de perfil de animais, em que os donos podem 

postar observações a respeito dos seus bichos de estimação.  

O terceiro ponto é que, dentre as redes sociais associadas às 47 redes que mapeamos, 

podemos encontrar: Facebook, Twitter, Google+ e Yahoo. Um aspecto interessante é que 

algumas dessas redes são colocadas como espécies de identificadores virtuais. Ou seja, é 

possível não se cadastrar diretamente na rede, mas fazer o login através do Facebook, Google+ 

ou Yahoo.  

O quarto aspecto que pareceu relativamente interessante para o nosso trabalho refere-se 

a duas estruturas presentes na rede: o aspecto de jornal e as ferramentas de aprovação da 

exibição, semelhante a curtida do Facebook. Devido à sua importância, falaremos sobre elas 

separada e detalhadamente.  

O aspecto de jornal está presente em 100 % das redes. Inclusive no LiveJournal e 

skyrock.com que, segundo a sua própria, definição são blogs. Eles parecem ser uma espécie de 

blogs interativos, um híbrido entre redes sociais e os antigos blogs. Ou seja, possuem todas as 

três estruturas definidas por Boyd e Elisson; são, portanto, sites de redes sociais, ao mesmo 

tempo em que permanecem ligadas à temática de blog, em que a estrutura de jornal permite 

visibilidade do poste e interação entre comentários.  

Segundo Primo, esse o aspecto de jornal está relacionado a uma nova linguagem, ou 

estrutura, e refere-se a uma característica peculiar da própria internet.  

 

Como se pode recordar, a Internet foi logo celebrada por sua tecnologia 

pull (o conteúdo é “puxado” pela audiência), que se opunha ao modelo 

push (o conteúdo é “empurrado” até a audiência) da mídia massiva. 

Enquanto está se caracteriza por um sistema centralizado de 

distribuição dos mesmos conteúdos para toda a massa em horários e/ou 

espaços determinados”. (PRIMO, 2011, p. 8) 

 

Esse aspecto de jornal refere-se ao desenvolvimento de uma forma dos modelos puxar 

e empurrar informações para as grandes massas. A televisão é uma forma de empurrar e a 

internet de puxar informações. Primo, (2011), explica que, com a emergência da Web 2.0, 
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desenvolveu-se uma forma híbrida dos modelos de puxar e empurrar informações. “O RSS 

(Real Simple Syndication) é um sistema de assinaturas no qual o usuário pode escolher que 

informações quer receber automaticamente em seu software agregador” (PRIMO, 2011, p. 8), 

no nosso caso, uma rede social. Em vez de visitar as páginas, ou os perfis das pessoas para 

acompanhar a atualização dos seus murais - “Um programa faz o download de todos os 

conteúdos “assinados” que foram publicados recentemente”. Por isso, podemos, por exemplo, 

para não observar a atualização de algum amigo, simplesmente cancelar a sua assinatura. 

 

Esse recurso (uma forma de clipping contínuo e automatizado) facilita 

a atualização do internauta sobre assuntos que lhe interessam, reunindo 

todas as mensagens em um mesmo local para. Consulta no momento 

que mais lhe convier.  (PRIMO, 2011, p. 10).  

 

Diferentemente da estrutura de jornal, que nem todas as redes têm, todas, no entanto, 

têm suas próprias ferramentas de aprovação social, mas as redes mais usadas depois do 

Facebook têm suas próprias ferramentas, a exemplo do Twitter, que tem o favoritar; o Instagram 

tem o curtir (destaque que ele é do Facebook) e o Youtube tem o curtir, (des) curtir. 

 

O Facebook e seu modo de funcionamento 

 

Nós lançamos o facebook para conhecer pessoas, na verdade para criar 

um ambiente onde poderíamos saber tudo daquela pessoa que 

queríamos conhecer” disse Mark Zuckerberg em uma entrevista em 

junho de 2005. 

 

O Facebook é uma rede social viva e próspera, cujo slogan hoje é: Facebook. Ajuda a 

conectar e dividir com pessoas pelo mundo todo. Esse exemplo de rede social teve sua história 

contada não apenas na literatura, mas também no cinema. Isso faz dela, dentre todas as outras 

redes, o nosso próprio personagem midiático, que desperta fascínio pelos países onde se 

hospeda. Sim, porque ela não é só nossa, mas alcança pessoas de várias nacionalidades. Ela está 

disponível para eles, assim como para nós, diretamente nas suas casas, todos os dias, ou seja, 

existe nela um atributo de intimidade maior.  

Pesquisadores dividem-se entre o desejo de entendê-la e aprimorá-la. Não bastasse isso, 

vez por outra, ela se mete em várias confusões, rebuliços e polêmicas, que não se limitam a 

seus contornos e são absorvidas pelas mídias tradicionais. Temos dois exemplos de peso: as 
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eleições de 2014 e as revoltas de 2013. Ela faz parte da nossa história e provavelmente, em um 

futuro próximo, esse seu aspecto peculiar estará nos livros de história.  

 Não obstante a esses aspectos peculiares, nascida em 4 de fevereiro de 2004, essa rede 

social – Facebook-  é hoje, sem sombra de dúvidas, uma idosa senhora; outras existiram antes 

dela e muitas outras também cresceram diante dela, mas isso em nada afetou seu desempenho, 

ou pelo menos preferimos acreditar que não.  

O Facebook tem várias datas de lançamento. Essa rede social foi lançada em Harvard, 

no início de 2004, universidade onde os próprios criadores estudavam, mas, devido a sua 

assertividade, no final do mesmo ano, ela também foi introduzia em outras universidades onde 

já existiam comunidades virtuais, estendendo-se para Columbia, Yale e Stanford. Devido ao 

seu imenso sucesso, tornou-se, “em 2006 uma rede corporativa, e no final do mesmo ano como 

facebook everyone” (BOYD; ELLISON 2007), constituindo-se então em rede aberta, tornando 

possível, para qualquer pessoa com mais de treze anos criar um perfil.  

Podemos também reforçar que as faculdades teste tinham já, há algum tempo, uma 

convivência virtual instituída, ou seja, o boom de popularidade não foi nada especialmente 

novo, uma vez que havia um público a ser atendido. Entretanto, por estar muito próximo do 

público alvo, é possível que essa necessidade que o jovem Mark e seus colaboradores tinham 

de um site de uma rede social como possibilidade de interação “não exatamente com pessoas 

desconhecidas”, mas com pessoas “desconhecidas especificas que desejavam conhecer”, não 

fosse unicamente deles. Ou seja, o que Mark e seus colaboradores queriam, ou talvez até nós, 

era uma rede na qual pudéssemos observar pessoas conhecidas, conhecidas de conhecidos, e 

que, através da informação das suas redes, decidir se enviamos ou não uma solicitação de 

amizade.  

De acordo com Primo (2011), o que faz uma rede social uma experiência única não é a 

possibilidade de entrar em contatos com estranhos, mas permitir articular seu desenvolvimento 

social com pessoas conhecidas. Boyd e Ellison também colocam a possibilidade de conhecer 

pessoas próximas que teoricamente já fariam parte da rede social em extensão, como sendo uma 

das qualidades de uma rede social.  

O que torna um site de redes social único não é se o seu papel na 

interação entre estranhos, mas se eles permitem ou não a articulação 

dos usuários e amigos. Isso pode resultar em conexões que não 

haveriam de outra forma, mas o jogo primordial entre esses encontros 

é sempre estabelecer um laço latente (potencial) (Haythornthwaite, 

2005) já é divido entre amigos. Em um número significativo de redes 

sociais, os participantes não estão tentando construir sua rede através 

da conexão entre desconhecidos, mas eles estão se comunicando como 
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pessoas que já fazem parte de sua rede social estendida. Ou seja, pela 

interseção entre amigos. Por acreditar que a articulação entre indivíduos 

próximos é um ponto essencial e crítico dessas redes, nós as nomeamos 

de redes sociais. (2007, p. 211) 

 

A experiência nos conta sobre suas inúmeras modificações e atualizações, algumas com 

tendência a desaparecer; outras, pela sua aprovação popular, permanecendo durante muito 

tempo.  Lampe et al. (2007) argumenta ser o feed de notícias, sem sombra de dúvidas, sua 

fundamental modificação. Essa singela mudança na arquitetura, cujo aspecto de jornal é 

bastante sugestivo, leva-nos ou incita-nos a postar ainda mais. 

Inicialmente, o usuário do Facebook introduz ou posta na sua própria timeline, a qual é 

automaticamente redistribuída ou colocada como exposição no feed de noticiais. Nesse sentido, 

o feed de notícias é apenas a intercessão das timelines24 dos amigos do Facebook. Podemos 

dizer que, se as configurações de privacidade não forem modificadas, o feed de notícias permite 

a observação, em tempo real, das postagens de cada amigo, ao mesmo tempo, como temos a 

possibilidade de comentários diretos nas postagens dos amigos. Com efeito, a união dessas 

postagens dos amigos em um só lugar, o feed de notícias, permite que a exibição do Facebook 

seja compreendida na sua qualidade de noticiação em si. 

Podemos encontrar, no feed de notícias do Facebook, reportagens sobre grandes 

desastres naturais, depoimentos dos sobreviventes, vídeos de gatinhos ou bebês, ou até a foto 

do amigo de infância na sua viagem de férias. O mais incrível é que o conteúdo exposto nem 

sempre é o mesmo, isso vai depender do proprietário do Facebook. Um feed de notícias 

facebookiano é único, muito embora as notícias que o percorram sejam semelhantes. Isso 

acontece por um processo de seleção logística de registro do simples click. Em resumo, uma 

vez selecionado um conteúdo, ele vai aparecer, insistentemente, como opção possível. Por essa 

razão, o Facebook parece adivinhar nossos desejos, pois, antes mesmo de pensarmos em algo 

para procurar, ele oferece a opção pretendida. Cavalheiro et al. (2014) argumenta que se 

distingue das outras redes ao permitir visualização mais prática e rápida dos seus conteúdos.  

Como já observamos acima, esse aspecto de jornal não é exclusivo do Facebook, refere-

se à introdução nas redes sociais da linguagem RSS. Dentre as redes analisadas, o Facebook é 

uma das primeiras sem temática específica; sua função é apenas conectar pessoas, não havendo 

seleção do público ou similaridades entre eles. As pessoas escolhem como irão selecionar os 

                                                 
24Segundo a definição do próprio site, a Linha do Tempo é o lugar do seu perfil no qual você pode ver suas próprias 

publicações, as publicações de amigos e as histórias em que você foi marcado, tudo organizado pela data de 

publicação 
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seus amigos, fato que não acontecia nas listas de discussões, ou das primeiras comunidades 

virtuais, nas quais a temática era o processo através do qual se dava a interação e a identificação 

entre os usuários.  

[...] alguns sites têm públicos diferentes, outros atraem pessoas 

baseados em um língua comum, raça, sexualidade, religião e identidade 

nacional. Os sites também variam de acordo com a extensão que 

incorporam novas informações e ferramentas de comunicação, como 

conexão móvel, blogging e compartilhamento de fotos e vídeos. 

(BOYD; ELISSON, 2007, p. 210) 

 

De acordo com a conceituação de Boyd e Elisson, o Facebook estaria nesse segundo 

grupo, que favorece as ferramentas de comunicação e informação. Talvez, também, por isso, 

essa rede tenha uma capacidade de adaptação muito mais fácil, pois, de certa forma, ela foca 

em prover a melhor maneira de conectar as pessoas. São, portanto, as relações interpessoais e 

os acontecimentos sociais que ditam o conteúdo exposto na rede, o que pode incluir 

simplesmente qualquer coisa, diferentemente das redes com tema ou público selecionado como, 

por exemplo, uma rede de música, esporte ou política se destina apenas a esses temas e, por 

essa razão, tem um público reduzido. O mesmo acontece com as que promovem identidade 

racial, nacional ou religiosa. Essa restrição temática, de certa forma, impossibilita o crescimento 

em larga escala. Por outro lado, o Facebook abdicou logo, em 2006, sua temática, deixando de 

ser exclusiva para o público universitário para aderir qualquer pessoa que desejasse participar 

da rede. Acreditamos que foi esse processo que possibilitou que a rede fosse reconhecida 

nacionalmente, conjuntamente com outras redes como o Twitter e o Youtube que, apesar de 

focos diferentes, permitem a inclusão de novas ferramentas de comunicação.  

 

Feed de notícias e o FoMO   

 

O fear of missing out, ou FOMO, é um comportamento que identifica a 

angústia trazida pela insegurança de se viver offline. O termo foi 

utilizado pela primeira vez em uma matéria no jornal The New York 

Times (NYT) e alertou o grande público sobre aquele que poderia ser o 

primeiro sintoma do uso exacerbado da tecnologia pelas gerações 

contemporâneas (MARCHI, 2012, p. 12) 

 

Marchi (2012); Przybylski et al (2013) relacionam o RSS do Facebook, ou seja, seu feed 

de notícias com FoMO (Fear of missing out) que, em tradução livre, é o medo de estar perdendo 

alguma coisa, ou o estar por fora. Segundo os autores, esse novo aspecto da arquitetura 
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facebookiana promove duas coisas: certo bem-estar decorrente do nosso acesso intenso ao 

Facebook, mas também um mal-estar decorrente da impossibilidade de conexão. 

Przybylski et al (2013) coloca o FoMO como sentimento decorrente da insatisfação que 

os usuários têm sobre suas próprias vidas, assim como altos níveis de solidão social. Com efeito, 

a abstinência do Facebook seria responsável por um novo sentimento: o de estar (des) conectado 

com o mundo. “Definida como uma apreensão perceptiva que outras pessoas possam estar 

vivenciando experiências em ausência. FoMO é caracterizado como o desejo de estar 

conectado com o que os outros fazendo” (PRZYBYLSKI et al, 2013, p.12). 

Por fim, a última e talvez a mais importante peculiaridade do Facebook está relacionada 

à ferramenta de aprovação da exibição, os famosos curtida (s) do Facebook. Essa, assim como 

o aspecto de jornal, também não é exclusiva do Facebook. Como vimos, anteriormente, outras 

redes também têm ferramentas semelhantes. É possível, no caso do Twitter, favoritar; já o 

Youtube permite (des) curtir.  

 Em fevereiro de 2014, a PBS exibiu um documentário intitulado “ Geração curtida”, no 

qual convidava um grupo de jovens americanos para falar sobre os acontecimentos e as 

vivências nas redes sociais, principalmente o Facebook. Nesse documentário, é possível 

perceber certa ansiedade incomum pelos nossos curtida (s). Foi possível perceber uma série de 

racionalizações tanto sobre a quantidade de curtida (s) recebidos, quanto sua ausência. Ambas 

as situações provocavam profunda ansiedade para os adolescentes do documentário.  

Por fim, podemos dizer que a presença dessas estruturas do feed e de ferramentas de 

aprovação popular da exibição, semelhantes a curtida, não apenas no Facebook, mas também 

em outras redes sociais, mostra que as redes parecem ter um funcionamento semelhante. 

Com efeito, consideramos que essas duas estruturas: feed de notícias e curtida (s), 

presentes no Facebook, mantêm relações entre si. Parece existir uma lógica intrínseca entre os 

dois; nos parece que junto à exibição ou postagens no feed de notícias sempre é pretendida uma 

quantidade considerável de curtida (s).  

Nosso objetivo é entender o caráter dessa exibição de feitos de qualquer tamanho ou 

mesmo dos detalhes banais, através da psicanálise, assim como a exibição através do excesso 

de fotografia que, além da perfeição incrementada pelos diversos filtros, teimam em registrar 

todos os momentos, não havendo limites entre o que pode ou não ser fotografado. Um exemplo 

atual, é a febre das fotos tiradas nas idas às academias ou simplesmente no espelho do banheiro 

de casa, ou da boate ou de um restaurante ou de qualquer lugar.  
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Leituras e Literatura sobre a exibição no Facebook 

 

Dentro de um amplo grupo de pesquisas com temática parecida, que pudesse nós 

auxiliar na reflexão sobre a exibição ocorrida no Facebook e suas possíveis vinculações com o 

que se descreve usualmente como narcisismo ou cultura do narcisismo selecionamos dois 

trabalhos. O primeiro está presente em quase toda a revisão de literatura dos trabalhos atuais 

sobre o Facebook; o segundo, embora não seja um trabalho altamente conhecido pela 

comunidade acadêmica, consideramos que dê muito mais espaço para a discussão teórica do 

narcisismo, mesmo que, a nosso ver, ela ainda não tenha sido explorada efetivamente.   

O primeiro trabalho que pode ser exposto é o de Ryan e Xenos (2011), uma pesquisa 

empírica que tenta investigar relações significativas entre as cinco características de 

personalidade25, geralmente identificadas como presentes nos usuários do Facebook, e a nova 

tendência de estabelecer suas correlações entre níveis de narcisismo, exibicionismo, solidão e 

seus considerados subprodutos: liderança e timidez.  

[...] mantendo-se atualizado com as pesquisas anteriores, o foco 

principal desse trabalho é descobrir os traços de timidez e narcisismo, 

assim como os grandes cinco fatores de personalidade. Em adicional, o 

estado emocional de solidão foi incluído. Pois entrar em 

comportamento social virtual já foi mostrado como redutor de níveis de 

solidão (RYAN, XENOS, 2011, p. 1661) 

 

 Todos esses atributos foram medidos com um grupo controle. A amostragem foi 

colhida entre estudantes universitários com idade entre 21 a 44 anos, em grupos de 1158 

usuários do Facebook e 166 não usuários do Facebook.  

Em relação aos resultados, quase todos os atributos investigados mantiveram maiores 

valores para os usuários do Facebook. Entretanto, os autores destacam haver uma variação 

significativa entre os índices de todos os grupos. Sobre os dos dois grupos é possível concluir 

que:  

[... ] os resultados mostram que os usuários do Facebook têm a 

tendência a ser mais extrovertidos e narcisistas, mas também têm 

fortes sentimentos de solidão familiar, por outro lado os não usuários 

do Facebook parecem ser mais conscientes, mais tímidos e terem 

uma maior tendência à solidão social (RYAN, XENOS, 2011, p. 

1662).26 

                                                 
25Conhecida como os grandes cinco: a extroversão, a dociabilidade, a consciência de si mesmo, a 

neurose e a abertura para o novo. 
26 In keeping with previous research, this study focused on the narrow traits of shyness and 

narcissism, as well as the Big Five personality factors. In addition, the emotional state of 



34 
 

 

Eles também ressaltam que, contrariando a perspectiva dos trabalhos anteriores, que se 

amparam nas cinco qualidades: a extroversão, a dociabilidade, a consciência de si mesmo, a 

neurose e a abertura para o novo como característico apenas dos usuários do facebook. Elas 

também estão presentes em peso nos não usuários. Inclusive a soma dos valores de cada uma é 

maior para os não usuário do que para os usuários. Como pode ser visto abaixo.  

 

Total 2.82 (.73) [usuários] 2.94 (.74). [não 

usuários] 

 

Por fim, para o melhor proveito deste trabalho, também destacaremos os índices 

exibicionismo e neurotismo medidos por Ryan e Xenos, dentro desses dois grupos.  

Em adicional, pessoas com altos níveis de neurotismo se espera que 

prefiram métodos de ascendência e visualidade de comunicação do 

Facebook, como, por exemplo, o mural. Finalmente indivíduos com 

tendências narcisistas preferem aproveitar as ferramentas do Facebook 

que podem levar a promoção de si mesmo tipo atualização de status e 

fotos.27 (RYAN; XENOS, 2011, p 1663) 

 

Exibicionismo  1.80 (1.69) usuários  1.28 (1.35) não 

usuários 

Neurose28 3.04 (.76)  3.04 (.72) 

 

O segundo trabalho que escolhemos foi o de Barbosa (2012), que tem a temática 

bastante similar à nossa que se dedica ao estudo da exibição do Facebook. O objetivo de 

Barbosa era o de entender a exibição como um processo de reclamação das identidades. Barbosa 

procurou abordar a questão da identidade através do diálogo com as teorias de Erving Goffman, 

analisando o Facebook não só como “uma arena de constante construção identitária” 

(BARBOSA, 2012, p. 10), mas também como um lugar de ampla manifestação narcísica dos 

sujeitos contemporâneos. Para tal fim, Barbosa faz uso do livro A cultura do narcisismo de 

                                                 

loneliness was included, as engaging in social behavior on the Internet has previously been 

found to reduce levels of loneliness 
27 Additionally, people with higher levels of neuroticism were expected to prefer the asynchronous methods of 

communication on Facebook, such as the Wall.Finally, individuals with narcissistic tendencies were predicted to 

enjoy using Facebook features that could be used for self-promotion, such as Status Updates and Photos.  
28O Neuroticism que, por falta de vocábulo melhor, traduzimos aqui como neurose. Não se refere à neurose 

proposta por Freud. Segundo Ryan e Xenos ela está relacionada com o hábito de justificação, ou a necessidade de 

resposta. Fato para o hábito de responder as postagens de outros.  
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Christopher Lasch (1983); também da noção freudiana de narcisismo, mas não se propõe a se 

aprofundar sobre o assunto.  

Barbosa conduz sua pesquisa através de uma abordagem etnográfica e qualitativa. A 

etnografia virtual é uma forma de pesquisa em constante crescimento, justamente por ser um 

campo em que é possível não apenas observar, mas coletar uma infinidade de dados. A seleção 

da amostragem de sua pesquisa foi feita através do que ele chama de “amostragem bola de 

neve”, ou seja, pessoas com rede social em extensão, pedindo a amigos de amigos que aceitem 

a sua solicitação de amizade e se proponham a responder algumas perguntas sobre o Facebook. 

Através dessas entrevistas, Barbosa tenta captar a representação do Facebook para os usuários. 

Essas entrevistas eram semiabertas e incluíam aspectos como: o que é o Facebook para você, 

ou o que ele não é.  

Xenos e Ryan mediram a exibição tanto dos usuários como a dos não usuários do 

Facebook, isso mostra que a exibição não é um ato próprio apenas das redes sociais. Embora 

devamos admitir, os números dos grupos são absurdamente gritantes: 1158 usuários do 

Facebook para apenas 166 não usuários. Parece que a inclusão nas redes sociais é cada vez uma 

realidade de quase toda sociedade. Somos, portanto, como diria Castells, a própria sociedade 

em rede, com os nossos deleites e aflições.  

O trabalho de Xenos e Ryan mostram três pontos interessantes: o primeiro é o novo 

redirecionamento do estudo das redes sociais e do Facebook. Antes, eles eram estudados quase 

que em sua maioria, pelo menos ao que podemos lembrar, sem um grupo controle. Parecia que 

as características atribuídas aos usuários do Facebook pertenciam apenas a eles e não eram 

características dos sujeitos contemporâneos, mas dos usuários do Facebook, fato que Xenos e 

Ryan simplesmente colocaram por terra. Os valores simplesmente são instáveis. Embora em 

alguns, o Facebook acabe recebendo sensivelmente maior valoração, a soma dos valores totais 

foram simplesmente maiores para o grupo dos não usuários do Facebook.  

A segunda observação interessante sobre esse trabalho é que ele simplesmente mostra 

outra contraversão aos trabalhos anteriores. Diferentemente do que se pensava, o Facebook, ou 

as redes ou qualquer outra interação social virtual não deixa os sujeitos mais isolados e tristes, 

muito pelo contrário, existe agora uma atribuição ao convívio virtual de tamponamento da 

solidão preexistente. O Facebook entra como forma de romper a solidão social. Isso poderia já 

ser identificado na primeira fase de convivência efetivamente virtual, as tais listas de discussão 

descritas por Nussbaumer, nas quais desconhecidos trocavam e-mail para estabelecer discussão 
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sobre assuntos específicos como esportes, filmes, dentre outros. Esse aspecto, a nosso ver, 

evidência uma necessidade particular de interação social.   

Se tomarmos um contexto evolutivo das listas de discussão até as atuais redes sociais. 

Podemos identificar um direcionamento na procura de intimidade: as interações deixam de ser 

“em construção”, como acontecia nas listas de discussão, onde pessoas desconhecidas 

colocavam-se a deposição para discutir, se conhecer e estabelecer relações de trocas afetivas. 

Passam por uma fase de intimidade intermediária quando desconhecidos tornam-se conhecidos 

e assumem relações interpessoais estáveis. E por fim, chegam nas redes sociais com o desejo 

de interação com pessoas conhecidas, ou no máximo, de conhecidos de conhecidos, através de 

sua rede social em extensão.  

O terceiro aspecto interessante nesse trabalho é a associação entre o Facebook e o 

isolamento familiar; julgamos que conseguiremos explicar esse aspecto na parte final do nosso 

trabalho, nossa leitura dos eventos acontecidos no Facebook. Ou, em outras palavras, por que 

as pessoas colocam suas intimidades no Facebook.  

Já o trabalho de Barbosa dá evidência à exibição facebookiana com resposta narcísica. 

Ele tenta, mesmo que timidamente, encontrar soluções para as nossas exibições cotidianas. 

Através do recurso de etnografia virtual, o qual está cada vez mais sendo usados nos estudos 

sobre os acontecimentos virtuais, ele procurava entender como se processa a gestão de 

identidades no grupo de estudantes universitário, através da análise dos dados disponíveis nos 

seus perfis. Em seus resultados, ele encontrou a presença do que Lasch chama de grandiosidade: 

“[..] as conclusões apontam no sentido do Facebook ser hoje um espaço privilegiado da 

performance do self, reproduzindo grande parte do jogo das interações” (2012, p. 10).  

Embora, não façamos uso dos mesmos referenciais teóricos do Barbosa, que usa o 

Lasch. Caminhamos mais ou menos nessa direção. Esse é um aspecto essencial do trabalho de 

Barbosa, colocar não apenas o self como performático, mas como interativo. Pensamos na 

possibilidade de interação entre a exibição e as curtidas no feed de notícias. E também usamos 

o conceito de self que pode até ser de certa forma performático. Mas essas questões teóricas 

sobre qual a conceituação de self que estamos seguindo e porque acreditamos dessa 

performance grandiosa serão tratados nos dois próximos capítulos.   
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Fluxograma das redes sociais: O Facebook. 

Feito de acordo com Boyd; Elisson, 2007 e Fusch, 2008. 
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Capítulo II: O Narcisismo em Kohut  

 

[...] as relações objetais não excluem o narcisismo, 

pelo contrário, algumas das mais intensas 

experiências narcísicas relacionam-se a objetos; isto 

é, objetos que são usados a serviço do self e da 

manutenção de seu investimento instintivo, ou 

objetos que são, eles próprios, vivenciados como 

parte do self. (KOHUT, 1971, p. 14). 

 

A leitura da obra de Kohut foi feita em um momento anterior à pesquisa sobre o 

Facebook. Nessa época, desejávamos entender os principais operadores do discurso egoísta e 

narcisista contemporâneos, assim como a crescente onda de esvaziamento do sujeito do agora. 

Para nós, pareciam existir socialmente dois polos opostos: uma megalomania e uma depressão, 

por vezes, presentes no mesmo sujeito. Estávamos curiosos para ler sobre alguém que pudesse 

explicar esses acontecimentos. Pode-se dizer que esse primeiro contato como a obra de Kohut 

deu-se pela curiosidade a respeito dos novos modos de subjetivação contemporâneos.  

Em um segundo tempo, devidamente inspirados pelo rebuliço29 das redes sociais, das 

quais o Facebook recebia maior destaque30, refletimos sobre o Facebook como locus que 

tornava visível tanto os novos modos de subjetivação, quanto as novas formas de interação dos 

sujeitos contemporâneos.  Procuramos compreendê-los através da Psicologia do Self, fundada 

por Heinz Kohut, ou seja, estabelecemos relações entre o discurso kohutiniano e essa nova 

forma de interação social. Podemos dizer que o nosso pensamento se encaminhou, não apenas, 

na direção do exibicionismo do homem do agora, mas também nas relações interpessoais que 

esses sujeitos mantêm no Facebook, frequentemente, destacadas como fundamentadas na (des) 

conexão e na ausência de profundidade.  

Heinz Kohut [1913-1981], médico e psiquiatra da Universidade de Chicago, foi 

presidente da Associação Psicanalista Americana [1964-1965] e vice-presidente da I. P.A31. 

[1965- 1973]. Começou seu trabalho sobre a questão dos distúrbios narcísicos em 1966, 

escreveu uma série de artigos e livros sobre o tema e, infelizmente, morreu pouco antes de 

completar seu último livro, A psicologia do self na Cultura Humana (1988), lançado anos 

depois da sua morte por um amigo e colaborador.  

                                                 
29Manifestações de 2013, eleições de 2014 
30Desconfiamos que um dos aspectos desse destaque se relacione com o fato de ela ser a rede social mais usada no 

mundo. 
31InternationalPsychoanalyticAssociation- Associação Psicanalítica International. 
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Contudo, seu último livro parece ser o representante daquele momento em que os 

conceitos clínicos ganham raízes e se estendem para além do enquadre analítico clássico, fato 

que também aconteceu com Freud quando resolveu se dedicar à psicologia das massas e outros 

trabalhos.  

É lógico que na clínica não há como fazer um corte entre o que é psíquico e o social, 

mas podemos focar apenas no sujeito e seu modo particular de operar a realidade que lhe foi 

colocada. Isso é um pouco diferente do que usar os conceitos de apoio, self grandioso ou imago 

parental idealizada para explicar eventos sociais. É isso que se passava com o Kohut, nesse 

momento, um processo de ruminação dos conceitos que ele mesmo criou para explicar eventos 

sociais.  

Com efeito, torcendo a teoria de um lado ou do outro, ele nunca saiu do terreno do 

narcisismo. Seus vários textos sobre psicanálise aplicada à educação, música e literatura estão 

inteiramente associados a suas descobertas nos terrenos da clínica com os distúrbios de 

personalidade narcísica e até mesmo com outras afecções narcísicas que ele estudou.  

Podemos inferir que na Psicologia do Self há raciocínio psicanalítico, uma vez que ele 

nunca deixou de acreditar no sintoma como produto do inconsciente e de fazer uso das 

importantes ferramentas psicanalíticas: a associação livre, a escuta flutuante ou até mesmo a 

transferência (narcísicas), ou como ele mesmo enunciou: transferlike, que em tradução livre é 

“como se fosse transferência”.  

 

Self e Narcisismo  

 

O narcisismo é um conceito impreciso desde a época de Freud. Embora o termo 

narcisismo tenha sido usado em outros momentos na sua obra, a grande referência ocorreu 1914 

com o texto A introdução do narcisismo. Em relação à teoria psicanalítica, esse é um dos textos 

mais polêmicos de Freud, uma vez que é justamente por conta do peso do narcisismo que o Eu, 

antes detentor das pulsões de autoconservação, agora tornava-se alvo do investimento libidinal 

sexualizado.  

Sobre o desenvolvimento do Eu e sobre o desencadeamento do narcisismo, ele diz:  

 

[...] o Eu não existe desde o começo no indivíduo; o Eu tem que ser 

desenvolvido. Mas os instintos auto eróticos são primordiais; então 

deve haver algo que se acrescente ao autoerotismo uma nova ação 

psíquica, para que se forme o narcisismo. (FREUD, 1914, p. 18)  
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Por intermédio desse famoso fragmento, pode-se entender que é preciso haver uma nova 

ação psíquica, ou seja, uma força não nomeada que conduza ou empurre a criança32 do nível 

auto erótico puro para o narcisismo. 

A respeito dessa célebre frase, Kohut diz “Em 1914, Freud fez uma afirmação que não 

foi aperfeiçoada posteriormente: alguma coisa a mais deve ser acrescentada no autoerotismo 

[...] para que daí resulte o narcisismo” (1975, p. 123).  

O autoerotismo é o representante da experimentação ou investimento nas partes 

isoladas, ou melhor, nos pontos isolados de prazer. Nesse momento, a criança, mais 

precisamente o bebê, não experimenta uma união entre mente e corpo de forma totalitária. O 

bebê não tem noção nem dos limites do seu corpo. Ou melhor, ele desconhece a ideia de corpo 

e limite. O amadurecimento dessas ideias (corpo e limite) é um processo gradativo, apenas bem 

mais tarde ele irá adquirir tal distinção. Pode-se dizer que o termo autoerotismo, assim como 

descrito por Freud, indicava elementos instintivos isolados e a catexia das zonas autoerógenas 

isoladas, fato que Kohut entendia como “ a experiência da criança tem de zonas corporais, 

desconectadas” (1975, p. 123).   

Por outro lado, o termo narcisismo indicava a catexia da totalidade do corpo e da mente 

que, no entendimento do Kohut, era “a experiência que a criança tem do self33 total, mental e 

corporal” (KOHUT, 1975, p. 123).  Vale salientar que o self colocado por Kohut não se refere 

ao Eu; as questões sobre o Eu serão tratadas mais à frente. O self é a representação psíquica de 

si na mente. Dessa forma, o conceito de self total, assim como Kohut o concebeu, está 

relacionado à integração e atuação do corpo e da mente, que produzirá uma representação 

psíquica totalitária de si mesmo e posteriormente do outro.  

Sobre esses dois aspectos – a desconexão das partes do corpo e a conexão entre elas, 

constituinte primordial da noção de corpo e mente total –, Kohut enuncia: “[...] considerei a 

distinção feita por Freud como sendo, na psicologia dos instintos, o análogo da distinção que 

eu próprio fazia entre dois estágios de desenvolvimento do self” (KOHUT, 1975, p. 123).  

Os dois estágios de desenvolvimento do self são: (1) “um estágio de fragmentos pré- 

psicológicos instáveis do self corpo-mente e de suas funções” e (2) “estágio de configurações 

coesivas, psicologicamente aperfeiçoadas”. (KOKUT, 1975, p. 123).  Em decorrência da sua 

teria sobre a existência desses dois estágios do self e sobre o narcisismo, Kohut conclui: 

Eu achei que seria capaz de tirar uma significação mais explícita da 

observação bem misteriosa do Freud de que “ alguma coisa a mais deve 

                                                 
32Visto que se trata do desenvolvimento do narcisismo, processo que ocorre na infância. 
33 Self não é a mesma coisa que Eu 
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ser acrescentada [grifo meu] ao autoerotismo- uma nova ação psíquica- 

para que daí resulte o narcisismo”. Creio que a nova ação que Freud 

fala é simplesmente o nascimento do self nuclear. (1975, p. 125).   

 

 Nesse mesmo texto de 1975, ele cita quatro exemplos que, para ele, são comprobatórios 

da teoria das partes isoladas que, de alguma forma, se unirão e formarão a estrutura total, a 

representação total da criança, o self nuclear (self coeso), o qual também pode ser entendido 

como a representação total da criança34. Esses exemplos são apenas alguns do grande conjunto 

de dados empíricos colhidos na clínica e na observação do desenvolvimento da criança.  

São eles: (1) interjogo entre a mãe orgulhosa com o filho, que transborda de alegria; (2) 

o efeito que tem sobre a criança a mãe chamá-la pelo nome; (3) a observação da clínica de 

relatos sobre a mãe que, em vez de focar na totalidade da criança, foca nas partes isoladas do 

seu corpo35;  (4) a brincadeira que a mãe faz entre as partes e o todo,   focando, por exemplo, 

no pé do bebê para depois no bebê.   

Para Kohut, a mãe faz o papel primordial na junção das partes desses núcleos 

fragmentados, em estrutura coesa. É a empatia e o amor da mãe que, de certa forma, constrói o 

self nuclear. Entretanto, esse self permanece por certo tempo vulnerável à fragmentação. O 

processo que dará conta da vulnerabilidade do self coeso, recém- instituído, será o narcisismo, 

no qual a mãe será vivenciada como parte da criança. 

  

[...] há um estágio em que a criança experimenta somente partes 

isoladas, e esse estágio é substituído por outro no qual a criança 

experimenta um self- corpo coesivo- desenvolvido que é auxiliado pela 

salutar influência dos self objetos da infância, influência essa que 

estimula o desenvolvimento. (KOKUT, 1975, 127) 

 

 Nesse sentido, a corrente do narcisismo é operada pelo self, ou melhor, pelo self em 

sua estrutura coesa instável. É por isso que Kohut vai dizer que a separação que Hartmann36 fez 

entre o self e o Eu, que coloca o narcisismo como processo de investimento no self, é 

fundamental, pois, para ele, a produção de um self nuclear era a tal força psíquica que instaurava 

o narcisismo. Dessa forma, por intermédio da própria citação de Freud, podemos concluir que 

                                                 
34 Self não é a mesma coisa que Eu. O self está relacionado com a representação psíquica de si, enquanto o Eu é 

uma instância da mente.  
35Nesse contexto, ver a recordação da paciente B. [Kohut, 1971, p. 121], sem dúvida uma recordação condensadora 

que é portadora de muitas experiências anteriores semelhantes. “Não fique mexendo as mãos enquanto está 

falando!”,  disse a mãe, exatamente na hora em que ele, orgulhoso e excitado, contava-lhe um grande sucesso que 

havia lhe intensificado a autoestima. (Kohut, 1975, p. 128) 
36 Hartmann estudava a noção de self em relação ao conceito de identidade, o que significa dizer que não se referia 

à mesma ideia de Kohut, uma vez que estava relacionado com a intencionalidade e com área mais próxima do 

consciente.  
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o desenvolvimento do Eu, provavelmente, será perpassado pelo desenvolvimento do segundo 

estágio de desenvolvimento do self descrito por Kohut que, grosso modo, pode ser entendido 

como a passagem do self nuclear instável para um self maduramente constituído. Podemos 

supor que provavelmente o desenvolvimento desse Eu, de que fala Freud, dar-se-á no momento 

em que o self coeso pode ser entendido como maduro. Isso significa dizer que essa é uma fase 

bastante sensível, pois qualquer intromissão indevida pode ocasionar uma má estruturação da 

instância do Eu; é por isso que o narcisismo é uma fase extremamente delicada.  

Buscando separar as três instâncias psíquicas freudianas: Isso, Eu, Supereu, da sua 

própria noção de self, Kohut diz: “[...]. O ego, o id, e o superego são componentes na psicanálise 

de uma abstração especifica, de alto nível, isto é distante da experiência: o aparelho mental”.  

(KOHUT, 1988, p. 14).  

O self para o Kohut surge na experiência “embora não seja, dessa forma, uma instância 

da mente, pois [...] está catexizado com energia instintiva e tem [...] continuidade no tempo, 

isto é, é duradouro”. (KOKUT, 1988, p. 13). “Com efeito, o self 37descrito bastante análogo às 

representações dos objetos, é um conteúdo do aparelho mental, mas não é um dos seus 

constituintes, não é uma instância da mente”. (KOKUT, 1988, p. 14). É nesse sentido, que o 

texto Eu e Id (1923) torna-se confuso, pois, de acordo com a definição kohutiniana, há uma 

estrutura que, além de ser anterior, se opera entre o Id, Eu e Supereu.  Freud, por não ter 

nomeado essa estrutura, refere-se a ela simplesmente como Eu. Ou seja, ora ele usa o Eu como 

instância, ora ele usa o Eu como estrutura (objeto), usando, portanto, a mesma nomenclatura 

para denominar coisas diferentes.  

O self, para o Kohut, é uma estrutura psíquica (da mente) e por isso também teria certa 

localização específica; mais especificamente, várias:38 

 

[...] frequentemente inconscientes- representações do self não apenas 

no id, no ego e no superego, mas também dentro de uma única instância 

da mente. Podem existir, por exemplo, representações contraditórias do 

self, consciente e pré-consciente- por exemplo, a grandiosidade e a 

inferioridade- lado a lado ocupando locais delimitados dentro do ego ou 

                                                 
 

38 Em 1970, em um artigo intitulado de Discussão, Kohut apresenta um debate entre os trabalhos dele e de D.C. 

Levin, seu amigo e colaborador, sobre o lugar específico da estrutura do self na mente. “ [..] na verdade concordo 

com D. Levin em que há uma evidência clínica em apoio à doutrina que o self por ser visto, não só como 

configuração circunscrita que é introspectivamente acessível em várias localidades psíquicas, mas também com 

um dos centros enquanto a função pode ser identificada” (KOKUT, 1970, p. 177).  Levin propõe que, devido a 

importância do self, ele seja nomeado como uma nova instância da mente. Mas essa não era a perspectiva 

kohutiniana, ele continua a insistir que o self está no âmbito da experiência.  
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posições setoriais na esfera da psique na qual id e ego formam um 

contínuo”. (KOKUT, 1988, p. 14) 

 

Para Kohut, a mente humana seria ocupada por dois conteúdos mais ou menos 

equilibrados: o investimento do self (Besetzung) e os objetos, mas ele ressalta que, em certos 

aspectos certos estados psicológicos, o self pode expandir-se muito além dos limites do 

indivíduo ou encolher-se e torna-se idêntico a uma ação ou objetivos. 

Somente após a estruturação de um self nuclear ou de um self coeso instável, é que se 

pode começar a falar, de fato, em narcisismo. Vale salientar que, embora a ideia de narcisismo 

primário seja derivada de observações empíricas, esse conceito não se refere ao campo social, 

mas ao estudo psicológico do bebê; compreende-se nessa afirmação que: “[...] o bebê 

originalmente vivência sua mãe e suas ações não como um tu e suas ações, mas segundo o ponto 

de vista de um mundo no qual a diferenciação eu-tu, ainda não foi estabelecida”. (KOKUT, 

1978, p. 10).  

O narcisismo dará conta da separação entre a mãe e o bebê, mas, enquanto isso ainda 

não ocorre, durante um bom tempo, o bebê experimentará a mãe como parte do self corporal;  

é por isso que, nesse momento, o controle que o bebê exerce “sobre a mãe e suas ações está 

próximo do conceito que o adulto tem de si mesmo e do controle que conta exercer seus próprios 

corpo e mente” (KOKUT, 1978, p. 10), ou seja, nesse momento, esse controle está relacionado 

com o próprio funcionamento do aparelho psíquico do bebê.  

Antes que a separação entre o bebê e sua mãe ocorra, o bebê experimenta o prazer 

corporal como parte do seu aparelho psíquico, o que significa que esse controle inicial sobre a 

mãe não tem relações com uma vivência adulta acerca dos outros e dos eu controle sobre os 

outros, justamente, porque, durante um bom tempo, o bebê desconhece a existência de outros, 

ou até mesmo reconhece a mãe como um outro externo a ela.  

Quando o equilíbrio (original) do narcisismo primário é quebrado, ou seja, no momento 

em que a perfeição do narcisismo primário tenha sido perturbada pelas “inevitáveis falhas do 

cuidado maternal” (KOKUT, 1978, p. 37), a organização psíquica do bebê tentará processar 

essas perturbações através da construção de novos sistemas de perfeição. Um deles, ou talvez, 

o primeiro deles, está relacionado com o estágio do desenvolvimento em que tudo que é 

agradável e bom é considerado parte do self rudimentar, enquanto tudo que é desagradável é 

considerado exterior39. É através desse pensamento que a criança tenta: “salvar a experiência 

                                                 
39Este raciocínio é o processo de produção de um self rudimentar. A transferência especular está relacionada a esse 

raciocínio.  
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original de perfeição, atribuindo-a, por um lado a imagem grandiosa e exibicionista do self – o 

self grandioso- e por outro lado, a um tu admirado: a imago parental idealizada” (KOKUT, 

1978, p. 38).  

Embora esses dois elementos de salvação da perfeição original - o self grandioso e 

imago parental idealizada - pareçam ser opostos, de fato eles não o são, uma vez que, até o 

momento, apesar da criança ter uma imagem corporal total instável, a mesma ainda é 

coexistente com a da mãe. Nesse sentido, no raciocínio inicial sobre tudo ruim ser de fora e 

tudo de bom ser de dentro, delimita que a bondade seja atribuída tanto ao self grandioso, quanto 

à imago parental idealizada. “ [..] os aspectos originais (ainda indefinidos) de bem-aventurança, 

poder, perfeição e bondade são projetados na figura parental” (1978, p. 49). E ruindade será 

atribuída ao mundo fora da criança.  

Nesse sentido, é possível identificar, nesse raciocínio, a primeira separação de fato entre 

a criança e a mãe, mesmo que essa não seja a intencionalidade do bebê, se dando, sem querer, 

na tentativa de organização de retorno à perfeição. Ele, ao mesmo tempo que quebra a perfeição 

em duas também reconhece o mundo fora da existência dele e da mãe. A mãe é quase um objeto 

externo, mas ainda não é. Somente agora pode-se falar correntemente em objetos, (mas ainda) 

vivenciados narcisicamente.  

 

Os self objetos e os desenvolvimentos psíquicos  

 

Pode-se dizer que a quebra da perfeição total é agora restabelecida através de dois 

aspectos da perfeição, que são complementares: o self grandioso (quer ser admirado) e a imago 

parental (ou a imagem perfeita da mãe) que, de certa forma, admira a criança. [O sucesso desse 

raciocínio primordial da criança apenas se dá porque a mãe, de fato, ama o seu bebê, sem esse 

aspecto, a tentativa de perfeição não funcionaria] A união entre a mãe o bebê, agora sendo 

representados pelo self grandioso e imago parental idealizada, vai restituir a perfeição original, 

a felicidade original. Nesse sentido, quando a mãe é separada do bebê ele se sente vazio. Por 

essa razão, ele tenta a todo custo prender-se a esse objeto, agora podendo ser nomeado de self-

objeto, “isto é, objetos que são usados a serviço do self e da manutenção de seu investimento 

instintivo, ou objetos que são, eles próprios, vivenciados como parte do self (self-objetos). ” 

(KOKUT 1971, p. 14). Objetos, portanto – o que pode parecer paradoxal – investidos 

narcisicamente. Nesse contexto, a mãe teria a função de manter ou restituir o equilíbrio 

narcísico da criança.  



45 
 

Com efeito, através do conceito de self, Kohut propõe a sua versão sobre a formação 

das instâncias psíquicas. Segundo ele, a imago parental seria a responsável por formar tanto o 

Eu, o Supereu e o self grandioso, que será tratado mais à frente, e também fará parte da instância 

controladora de instintos do Eu.  

A imago parental idealizada é revestida de investimento libidinais objetais. Por essa 

razão, suas “qualidades idealizadas são amadas como fontes de gratificação a que a criança 

tenazmente se agarra”.  (KOKUT, 1968, p.49). Entretanto, essa imagem idealizada, no tocante 

à forma e ao conteúdo da representação psíquica do genitor se modifica conforme o estágio de 

amadurecimento do aparelho cognitivo da criança, sendo influenciados pelos fatores ambientais 

que afetam a escolha de internalizações e intensidades. Entretanto, se o psiquismo for privado 

de:  

 

[...] uma fonte de gratificação intuitiva, não se resignará à perda, mas 

transformará a imago objetal em objeto introjetado, isto é, em uma 

estrutura do aparelho psíquico que assume funções anteriormente 

realizadas pelo objeto.  (KOKUT, 1968, p.49) 

 

Pode-se dizer que a internalização dos ideais é, portanto, intensificada pela perda 

objetal40. Entretanto, essa perda objetal pode ocorrer espontaneamente. Contudo, a mais sutil 

rejeição de uma exigência instintiva não modificada (não espontânea) de uma criança, mesmo 

que seja para seu próprio bem, ou seja, tenha uma valoração positiva (na educação, por 

exemplo), constitui uma “frustração que implica a impossibilidade de manter um investimento 

objetal específico; e pode, portanto, resultar em internalização e acréscimo da estrutura psíquica 

reguladora de impulsos instintivos” (KOKUT, 1978, p. 49).  

Podemos dizer que, durante o período pré-edipiano, há a perda gradual da imago 

parental idealizada é um acréscimo na estrutura reguladora de instintos do Eu, chamado por 

Kohut de tecido neutralizador do Eu, ou seja, cada falha detectada nos pais, antes idealizados, 

produz uma correspondente preservação interna da qualidade externa perdida do objeto. Por 

outro lado, a perda maciça durante o período edipiano contribui para formação do Supereu. Ou 

seja, o surgimento do Supereu está condicionado ao desinvestimento das representações 

                                                 
40

Por fim, é preciso insistir que, dentro do contexto das condições metapsicologias precedentes, a expressão perda 

objetal se refere a um amplo espectro de experiências, estendendo-se desde a morte de um genitor ou a sua 

ausência, ou a retirada de seu afeto por doença física ou mental, até o inevitável desapontamento da criança com 

aspectos circunscritos da imago parental. Além disso, refere-se também à proibição, parte de um genitor, da 

satisfação das exigências instintivas não-modificadas.  

 (Kohut, 1978, p. 48) 
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infantis, específica à fase, no exato momento em que esse investimento atinge o ápice de sua 

intensidade.  

 

[...] é devido a essa introjeção maciça de qualidades idealizadas do 

objeto, específicas a fase, que, como Freud afirma, o superego deve ser 

visto como o veículo do ideal do ego, ou expresso de outra forma: ideal 

do ego é aquele aspecto do superego que corresponde à introjeção 

maciça, especifica a fase, das qualidades idealizadas do objeto. 

(KOKUT, 1965, p. 149) 

 

Segundo Kohut, o fato do genitor idealizado ter sido portador da perfeição e da 

onipotência, originalmente narcísicas, é a razão pela qual os valores e padrões do Supereu são 

experimentados como absolutos.  

 

O fato que o narcisismo original ter passado através de um objeto 

amado antes de ser internalizado e de o próprio investimento narcísico 

ter sido elevado ao novo nível de desenvolvimento, que é a idealização, 

concorre para singular importância emocional dos nossos padrões, 

valores e ideias. (KOKUT, 1978, p. 48) 

 

Assim, segundo Kohut, a singularidade dos valores e as ideias do Supereu não são 

determinadas por seu conteúdo (variável, pois pode constituir exigências de proeza altruísta ou 

de sucesso) nem por sua forma (variável, isto é, sejam proibições, sejam valores positivos), mas 

por sua origem e localização psíquica, pela qualidade (objetal) de despertar nosso amor e nossa 

admiração, impondo ao mesmo tempo a tarefa de controlar os impulsos instintivos 

O termo self narcísico41 foi usado pela primeira no artigo: As formas de Transformações 

do narcisismo, em 1966.  O termo foi alterado em 1975, no artigo O tratamento das 

perturbações narcísicas. Essa modificação deu-se pelo fato de o self narcísico ser investido 

com libido narcísica; o uso dessa terminologia torna-se por vezes redundante. Entretanto, a real 

preferência de Kohut pelo termo self grandioso está relacionada à sua concepção de que “self 

grandioso tem um maior poder evocativo que o self narcísico” (KOKUT, 1971, p. 36), dando 

                                                 
41

A origem do termo self narcísico, além das observações da prática clínica e da infância, está relacionado a dois 

trabalhos sobre narcisismo: o de Rangel (1945) e de Jacobson (1924). Rangel demonstrou a inter-relação genética 

e dinâmica de impulsos instintivos específicos, com uma atitude integrativa total ao ego. “O estado equilíbrio 

repousa na dessexualização das catexias grosseiramente exibicionista do self narcísico e na penetração da libido 

neutralizada na personalidade física e mental total (KOKUT, 1966, p 278) e Jacobson (1924 ) sobre a queixa 

clínica dos pacientes que alegam ser a censura dos seus altos ideais a principal razão dos seus sentimentos 

dolorosos de experiência de vergonha ansiedade e inferioridade, mas na verdade sofrem conflitos relativos a 

“autoimagem desejadas e grandiosas e impulsos exibicionistas e narcísicos”. (KOKUT, 1966, p. 279). Portanto, 

ele preserva a concepção de Rangel e comprava sua assertividade no trabalho de Jacobson.  
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maior ênfase ao investimento narcísico nos self objetos, a vivência narcísica proveniente deles 

e as fantasias grandiosas do self narcísico. Houve, portando, uma modificação do vocábulo, 

mas não da definição. Self narcísico e self grandioso são, portanto, termos equivalentes.  

Exposto o motivo pelo qual Kohut substitui o termo self narcísico por grandioso, embora 

os textos, que tomamos como referência, façam uso do termo antigo, para evitar maiores 

confusões, com exceção das citações, iremos substituir o termo self narcísico, pelo termo self 

grandioso.  

A libido narcísica do self grandioso não faz o passo do desinvestimento da imago 

parental idealizada que formará o tecido neutralizador do eu e posteriormente o Ideal de eu. O 

self grandioso fica retido dentro do âmbito do self e não faz aquele movimento especifico em 

direção ao objeto de amor que resulta na idealização. Pode-se dizer que o tecido neutralizador 

do Eu e o Ideal de eu próprio do Supereu estão propriamente relacionados ao controle dos 

instintos, enquanto o self grandioso está intimamente entrelaçado com os instintos e tensões 

inexoráveis42. 

Contudo, assim como a desidealização gradativa exerce seu papel na formação do Eu, 

o self grandioso também contribuirá para a formação dessa instância psíquica. Isso significa 

dizer que tanto a imago parental idealizada, como o self narcísico precisam desenvolver 

efetivamente seus papéis na formação do Eu da criança.  

O self grandioso deve ser estimado como um passo predominante de acordo com o 

amadurecimento e como uma realização evolutiva; a fantasia grandiosa, que é a sua forma de 

funcionamento, é adequada à fase e adaptativa, exatamente como é a supervalorização do poder 

e da perfeição do objeto idealizado.  

O exibicionismo e a grandiosidade provenientes do self grandioso fazem parte do 

equipamento psicológico do bebê. [..] o exibicionismo em sentido amplo, pode ser visto como 

importante dimensão narcísica de todos os impulsos instintivos. (KOKUT, 1966, 153). No 

entanto, ele deve tornar-se gradualmente dessexualizado e subordinado a objetivos da própria 

pessoa. No período de formação das instâncias psíquicas, a função de dessexualização dos 

impulsos provenientes do self grandioso é do progenitor idealizado. Geralmente, é a mãe que 

realiza a tarefa de frustração gradativa da fantasia grandiosa acompanhada do apoio amoroso. 

O amor e o apoio são tão significantes para o abandono realista das fantasias grandiosas 

que o brilho dos olhos da mãe é um fator primordial nessa fase. Como já foi citado 

anteriormente, antes que a separação psicológica entre a mãe e o bebê tenha ocorrido, o bebê 

                                                 
42Kohut considera que o self seja uma força inconsciente.  
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experimenta o prazer em todo seu self corporal como parte do seu próprio aparelho psíquico. 

Depois que a separação psicológica se estabeleceu, a criança precisa do brilho dos olhos da mãe 

a fim de manter “a impregnação de libido narcísica que agora envolve- a, em sua sequência, as 

principais funções e atividades inerentes às diversas fases do amadurecimento”. (KOKUT, 

1966, p. 154). O brilho do olhar da mãe irá refletir o “espetáculo exibicionista da criança”. O 

papel da mãe será condizente com a resposta da satisfação narcísica exibicionista da criança e 

assim confirmará sua autoestima. A seletividade gradual crescente dessas reações começa a 

fazer com que a criança canalize suas fantasias grandiosas para direções realistas.  

A mãe indica o caminho mais realista para essas fantasias. Como exemplo, de modo 

bastante grosseiro, poderíamos citar que as fantasias grandiosas de voar, por exemplo, precisam 

ser abandonadas, justamente porque elas não são adaptadamente necessárias para o ser humano, 

afinal o homem não voa. Mas, ela pode ser substituída, por exemplo, pelo aprender a voar, ou 

melhor, a pilotar. É nesse sentido que funciona a frustração amorosa da mãe, que diz: meu filho 

um dia você poderá pilotar um avião e voar bem alto. Esse é um exemplo nosso, adaptado pelo 

aparecimento de sonhos de voar43 na análise dos distúrbios de personalidade narcísica.  

Contudo, os impulsos narcísico-exibicionistas podem ser considerados um aspecto 

“instintivo do self, enquanto a fantasia grandiosa é seu conteúdo ideacional” (KOKUT, 1966, 

p. 154). Assim, o processo de frustração gradativo vai dessexuaizar a libido e introduzir os seus 

aspectos ideacionais na estrutura de controladora de instintos do Eu, ou seja, o tecido 

neutralizador do eu. Assim, esse tecido será constituído pelas características dos objetos amados 

e perdidos (ocorridos durante o processo da desidealização), que se transformarão em objetivos 

amados a serem seguidos, assim como os aspectos ideacionais do self grandioso serão 

considerados por Kohut como as nossas ambições. Essa mistura de características dos objetos 

amados e perdidos e as nossas ambições serão constituintes do Eu. Dessa forma, se eles forem 

devidamente acomodados na aparelhagem psíquica da criança poderão no futuro exercer o 

mesmo papel que a mãe, dessexuaizar os impulsos provenientes do self maduro. O resultado 

desse processo de frustração gradativa da fantasia grandiosa irá contribuir para “a saúde ou 

doença, sucesso ou fracasso do indivíduo”. (KOKUT, 1966, p. 154).  

 

Dependerá do grau de desinstitivação e do nível de sua integração aos 

propósitos realistas do ego [...] Tomemos, por exemplo, a afirmação de 

                                                 
43 Sobre as fantasias de voar que aparecem nos sonhos dos sujeitos acometidos com distúrbios de personalidade 

narcísica, diz-se que são expressões da fantasia grandiosas reprimidas, e são reações à tentativa de transformação 

desse narcísico. Em contraposição as essas fantasias, temos os sonhos de quedas que, para o Kohut, são 

representantes da vulnerabilidade narcísica desses sujeitos.  
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Freud de que um homem que foi o favorito indiscutível de sua mãe 

mantém pela vida a fora o sentimento de conquistador e aquela 

confiança no sucesso que induz ao sucesso real. (KOKUT, 1966, p. 

154).  

 

O exibicionismo não deixa de existir depois do narcisismo, o que acontece é que sua 

fantasia grandiosa é usada a seu favor. A estrutura reguladora de instintos tem o poder julgador, 

se essa fantasia é ou não adequada e realista. Os propósitos e objetivos “ego sintônicos [...] o 

prazer no self e em suas funções” (KOKUT, 1971, p. 99) conduz a uma saudável sensação de 

autoestima.  

Contudo, além da observação das crianças e de seu desenvolvimento no relacionamento 

com as figuras parentais, outra grande fonte das formulações de Kohut a respeito do narcisismo 

foi a clínica das chamadas personalidades narcísicas. O mesmo grupo focal já estava sendo 

estudando por Goldenberg (1973) e outras pessoas que, de certa forma, podem ser consideradas 

colaboradores da Psicologia do Self. Há também a presença do Lasch (1983), que analisa as 

personalidades narcísicas, o exibicionismo e a grandiosidade desse grupo focal, através das 

concepções de Goldenberg, que não são exatamente iguais às de Kohut, uma vez que ele analisa 

esse grupo através da agressividade, provavelmente uma residual influência das suas leituras 

de Melanie Reizes Klein. 

Com efeito, Kohut destaca a sintomatologia desse grupo focal:  na esfera sexual, 

fantasias pervertidas e falta de interesse por sexo; na esfera social, inibições no trabalho, 

incapacidade para formar e manter relacionamentos importantes, atividades delituosas; nas 

características de personalidade, manifesta perda de humor, falta de empatia pelos sentimentos 

e necessidades das outras pessoas, perda de um sentido de proporção, tendência a ataques de 

fúria e mentira patológica; na esfera psicossomática, preocupações hipocondríacas com a saúde 

física e psíquica, incômodos vegetativos em diversos órgãos. (KOKUT, 1971) 

A partir desse quadro geral, pode-se dizer que o principal sintoma dos distúrbios de 

personalidade narcísica está na área das relações interpessoais e na sua capacidade de realização 

dos seus objetos no trabalho, pois não há um comprometimento duradouro com objetivos 

realistas.  

Durante o atendimento clínico, Kohut notou que esses sujeitos vivenciam formas 

particulares de expectativas de investimento afetivo proveniente do analista. Trata-se de um 

desejo afetuoso de ser correspondido pelo analista.  
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Aquele cuja necessidade de amor não é completamente satisfeita pela 

realidade se voltará para toda pessoa nova com expectativas libidinais, 

e é bem provável que as duas porções de sua libido, tanto a capaz de 

consciência quanto a inconsciente, tenham participação nessa atitude 

(FREUD, 1912, p. 102).  

 

Pelo caráter de expectativa libidinal, Kohut chamou-as de transferências narcísicas 

porque estão vinculadas ao investimento narcísico, ou seja, estão relacionadas aos self objetos, 

diferentemente das transferências clássicas enunciadas por Freud, que são referentes ao objeto 

de amor: “que no curso da vida é regularmente repetido, novamente impresso, na medida em 

que as circunstâncias externas e a natureza dos objetos amorosos acessíveis o permitem. ” 

(FREUD, 1912, p. 101).  

Nesse contexto, o núcleo patogênico dos distúrbios de personalidade narcísica, ou seja, 

do lugar em que havia o problema, está relacionado com uma fixação na etapa do narcisismo, 

portanto, no desenvolvimento do self e consequentemente na formação do Eu. Esses sujeitos 

atualizam e repetem conflitos relacionados a seus self-objetos; são, portanto, de origem 

narcísica, diferentemente, das transferências clássicas, descritas por Freud. 

Nesse sentido, a manifestação transferencial do núcleo patogênico se apresentava 

clinicamente como: “[..] regressões temporárias de um self coeso para o estado de fragmentação 

constituíam a ativação (embora distorcida) invertida de determinados estágios arcaicos normais 

do desenvolvimento inicial. “ (KOKUT, 1975, p. 123). Trata-se da fixação nas duas estruturas 

arcaicas: a imago parental idealizada e self grandioso. Em detrimento desse aspecto, visto que 

eles se referem a estados iniciais vivenciados pela criança durante a sua corrente narcísica, 

podemos sugerir que essa fixação tenha ocorrido devido à retirada traumática da desidealização 

da imago parental ou frustração inadequada do exibicionismo e da grandiosidade infantil.  

Sobre a desidealização traumática, podemos dizer que, em decorrência da 

vulnerabilidade das novas estruturas (o Eu e o Supereu), as frustrações ocasionadas pela perda 

do objeto, ou pela negação as satisfações instintivas, devem ser sutis e correspondentes à fase. 

A delicadeza dessas novas estruturas está relacionada à sensibilidade traumática. Mas, embora 

a propensão a traumas drásticos nessa fase seja intensa, não é preciso alarma-se, pois, em sua 

maioria, eles podem ser facilmente corrigidos pelo retorno da idealização no genitor. Isso 

dependerá dos progenitores idealizados e das suas patologias. Kohut chega a inferir que mães 

com defeito no seu narcisismo tendem a não reafirmar a totalidade self corporal da criança e, 

posteriormente, não fornecer o amor e o apoio necessários para o desenvolvimento do aparelho 

psíquico da criança, havendo fases inconstantes de apoio e outras, em que sua patologia leva a 
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um sensível desinteresse para as necessidades psíquicas da criança. Mas, mesmo assim, diante 

da instabilidade da mãe, se o pai for capaz de impor-se como autoridade idealizável e digno de 

confiança, pode não haver prejuízos na integridade narcísica da criança, pois a mesma 

conduziria a idealização para o outro genitor, que será capaz de produzir a desidealização 

gradativa (formadora do Eu) e maciça (formadora do Supereu) sem maiores problemas. 

 A questão mais grave se dará se a criança não possuir nenhum progenitor ou talvez até 

um cuidado idealizável e passível de confiança. Instabilidades são entendidas como traumáticas 

e as decepções com o objeto todo poderoso fraco produz uma desidealização traumática, que 

compromete a formação do Supereu. Ou seja, se, diante da propensão a traumas, ocasionada 

pela vulnerabilidade dessas estruturas na sua fase inicial, o progenitor não fizer o papel de 

manter o equilíbrio narcísico da criança, e a impedir de outra vez fragmentar-se, é possível que, 

em certos casos, a criança recorra a outros sistemas de perfeição. 

  

[..] a experiência clínica demonstra que uma grave decepção com o 

objeto edipiano idealizado, mesmo no início da latência, pode ainda 

desfazer a idealização precariamente estabelecida do superego, pode 

recatexizar a imago parental do self objeto idealizado e pode levar a 

uma renovada insistência, e procura de um objeto externo de perfeição. 

(KOKUT, 1971, p. 50) 

 

Esses novos objetos perfeitos podem ser incapazes de fazer o papel necessário de 

desidealização amorosa, produzindo-se uma intensa busca objetal, que será necessária para que 

os sujeitos consigam manter um equilíbrio narcísico apropriado, mas que se dá com bastante 

desgaste para o sujeito, pois, para isso, ele estabelecerá uma intensa vivência narcísica dos 

objetos, ou seja, sentirá seus objetos como self-objetos.  

Traumas específicos (decepção súbita e intolerável com o objeto) causam feridas 

patogênicas no desenvolvimento do narcisismo idealizador ou desfazem uma idealização que 

mal tinha sido estabelecida, conduzindo a uma idealização insuficiente do Supereu, “uma 

deficiência estrutural, que por sua vez resulta em pontos narcísicos do objeto idealizado, pré-

edipiano ou edipiano” (KOKUT, 1971, p. 59). Devido à constituição defeituosa do seu Supereu, 

esses sujeitos simplesmente não conseguem exaltar-se, permanecem ligados à necessidade 

fusional com o objeto poderoso, ou seja, permanecem investindo na idealização arcaica e irreal 

dos seus objetos, ou melhor, self objetos. Eles não serão amados pelas suas qualidades, as quais, 

devido à vivência self objetal, serão apenas reconhecidas difusamente. Esses novos objetos, 

entretanto, serão necessários para a manutenção do equilíbrio narcísico do sujeito, pois, o seu 

Supereu não consegue fornecer o louvor necessário às suas realizações.  
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Outro problema que pode ocorrer, concomitante a esse, é a frustração inadequada do 

exibicionismo e da grandiosidade infantil44. Além do papel da desidealização gradativa, o 

progenitor idealizado também tem a função de prover um desapontamento amoroso das 

expectativas grandiosas exibicionistas provenientes do self grandioso, em favor de um uso mais 

real dessas fantasias. Mas, se, em virtude de violentos ataques traumáticos, a autoestima, a 

grandiosidade do self grandioso, não tiver sido suficientemente modificada e devidamente 

integrado ao Eu, a criança fica propensa a fortes tendências exibicionistas e as fantasias 

grandiosas são represadas, então o “ego adulto tenderá a oscilar entre uma superestima 

irracional do self e sentimentos de inferioridade com mortificação narcísica. (EIDELBERG, 

1954) à frustração narcísica”. (KOKUT, 1965, p. 155). A interferência prematura no self 

grandioso conduz a uma vulnerabilidade narcísica posterior, pois a fantasia grandiosa torna-se 

reprimida e inacessível a influências modificadoras. 

 

Se a as pressões do self narcísico são intensas, o ego é incapaz de 

controlá-las, a personalidade reagirá a vergonha a quaisquer   fracassos, 

seja suas ambições envolvendo perfeição moral ou sucesso externo (ou 

como ocorre frequentemente alternando-se entre um e outro, uma vez 

que a sua personalidade não tem estrutura firme, nem de objetivos nem 

de ideais. (KOKUT, 1966, p. 157) 

 

Portanto, podemos inferir que o problema ocorreu porque as fantasias grandiosas e 

exibicionistas não foram corretamente destituídas do self grandioso e integradas no eu. Em 

outras palavras, esse self tornou-se “maduro” defeituosamente. Isso significa dizer que há a 

predominância exorbitante de fantasias grandiosas reprimidas, as quais tentam satisfazer-se 

indiscriminadamente, afetando, dessa forma, o interjogo entre o Eu, o Id e o Supereu, o que irá 

resultar em um desequilíbrio dessas instâncias, sentido como baixa autoestima. Assim, a libido 

narcísica permanece investindo a estrutura arcaica (self grandioso), pois o mesmo tornou-se 

maduro com as mesmas propensões ao exibicionismo e grandiosidade da infância, fato que 

pode resultar em sujeitos com fracas realizações na sua vida, no sentido de realidade adulta 

. 

O interjogo do self narcísico do ego e do superego na manutenção do 

equilíbrio homeostático narcísico da personalidade pode ser descrito da 

maneira seguinte [...]o self narcísico tenta exibir sua perfeição para o 

                                                 
44  Kohut também coloca a estimulação exacerbada como potencialmente perigosa, mas diz que isso é apenas uma 

possibilidade, porque na prática os indivíduos que ativam a grandiosidade irreal do seu self grandioso são,  de fato,  

sujeitos com determinado talento. Ou seja, a estimulação grandiosa não foi irreal, mas trabalha em cima de um 

sujeito que é capaz de prover grandes feitos.  
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ego ou, indiretamente, através da mediação do ego, para o mundo 

externo ou para o superego, e descobre que deixou a desejar; a descarga 

narcísica defeituosa mínima de libido que daí resulta alerta o ego acerca 

de uma experiência potencial de dolorosa vergonha. (KOKUT, 1966, p 

158) 

 

Pode-se concluir que a principal influência dos dois aspectos dos dois derivados do 

narcisismo original – o self grandioso e a imago parental idealizada – é  que, sobre condições 

favoráveis, as forças que emanam do self narcísico são gradualmente frustradas, tornam-se 

realistas e são efetivamente entregadas ao Eu como uma saudável forma de obtenção do sucesso 

e como um “sentimento adaptativo útil desapontamento matizado de raiva, vergonha sobre as 

nossas falhas e nossos fracassos” (KOKUT, 1966, 155). De forma similar, a desidealização 

gradativa que, eventualmente, formará a imagem internalizada que amamos e procuramos, deve 

ter tido sua libido narcísica devidamente descarregada e o conteúdo posteriormente integrado 

ao Eu, sendo agora o “o foco dos nossos valores ego-sintônicos com o saudável sentimento de 

direção de guia para as nossas atividades e buscas e como um objetivo adaptadamente útil de 

desapontamento de aspirações, quando não podemos atingi-los” (KOKUT, 1966, 156) 

Segundo Kohut, um Supereu fortemente investido e fortemente idealizado absorve 

consideradas quantidades de libido narcísica, fato que diminui a propensão ao desequilíbrio 

narcísico, porque, mesmo que o self grandioso ainda tenha tendências exibicionistas, consegue, 

por falta de outras palavras, visto que ele é composto de características do objeto amado, 

admirar a exibição e a fantasia grandiosa sem maiores problemas e, dessa forma, dessexuaizar 

a libido narcísica. Nesse sentido, o tecido neutralizador do Eu e o Supereu com fortes ideias, 

ou seja, decorrentes de uma desidealização gradativa e maciça apropriada à fase, constituem a 

melhor proteção da personalidade contra a vulnerabilidade narcísica e a tendência à vergonha. 

“A vergonha por outro lado, surge quando o ego não é capaz de prover descarga adequada às 

exigências exibicionistas do self narcísico” (KOKUT, 1966, p. 156). Nesse sentido, a 

hipocondria e certos estados de constrangimento são estados de tensão narcísica exibicionista 

aumentada,  que,  devido à fraca idealização das instâncias reguladoras de instintos do Eu, não 

consegue ser propriamente desinvestida  nesse caso, o sujeito envolve ou tenta um self-objeto 

na exibição da sua fantasia grandiosa, o qual pode não prover o apoio necessário para a 

frustração amorosa necessária, , o que significa que, diante da ausência do self-objeto ou da 

rejeição desse self-objeto, o sujeito apresenta grandes sentimentos de mortificação vergonhosa,  

pois a exibição vem com uma libido narcísica que não consegue ser descarregado propriamente.  
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Em função da presença (ainda) atuante dessas duas estruturas, que permanecem 

intensamente influentes no psiquismo dos sujeitos acometidos com distúrbios narcísicos, em 

geral, há uma propensão à idealização, ao exibicionismo e a grandiosidades irreais, ou seja, 

infantis. Esses sujeitos são então acometidos do que Kohut chamou de vulnerabilidade 

narcísica difusa.  

Perturbações muito precoces no relacionamento com o objeto 

idealizado parecem levar a uma fraqueza estrutural generalizada- talvez 

uma barreira do estímulo deficiente ou inadequada- que interfere muito 

na capacidade que a psique tem de manter a homeostase narcísica básica 

da personalidade. Uma personalidade assim atribulada sofre de uma 

vulnerabilidade narcísica difusa. (KOKUT, 1971, p. 52). 
 

Essa vulnerabilidade narcísica difusa está relacionada à propensão desse grupo de 

caminhar em dois polos de opostos:  entre uma grandiosidade e uma inferioridade. Esse aspecto 

deixa os sujeitos com distúrbios no narcisismo vulnerável a críticas, as quais têm um poder 

superestimado e desestabilizador. 

Por essa razão, esses sujeitos vivenciam narcisicamente seus objetos na expectativa de 

manter seu equilíbrio narcísico precário. Nas transferências narcísicas, o analista é vivenciado 

como parte do sujeito. E a transformação narcísica necessária dar-se-á através da introdução do 

apoio e, se possível uma analogia, o brilho do analista torna-se o brilho dos olhos da mãe que 

desilude e reforça as nossas expectativas grandiosas com o amor e apoio necessários. 

  

As transferências narcísicas  

 

Muito embora existam especificamente duas transferências narcísicas enumeradas por 

Kohut, respectivamente, transferência idealizadora e transferência especular, uma referente à 

imago parental idealizada e outra, referente ao self grandioso, elas não podem de fato ser 

separadas uma da outra, pois, de certa forma, mantêm relações entre si, são decorrentes do 

mesmo raciocínio de perfeição inicial, em que o self grandioso infantil depende narcisicamente 

da imago parental idealizada. A vivência self-objetal está presente nas duas transferências. Esta 

vivência está relacionada com a superestimação do objeto amoroso. Divide-se transferência 

especular e transferência idealizadora, porque a superestimação do objeto amado, tecnicamente 

conhecida como idealização, e as fantasias exibicionistas reprimidas podem variar a depender 

da história contingencial do sujeito e da intensidade do trauma e do momento em que ele foi 

feito. Mas, mesmo quando a superestimação irreal é gradativamente “neutralizada”, ou seja, 
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torna-se desidealizada paulatinamente, ela continua a reter seu caráter narcísico, mesmo em 

estágios mais avançado em que a idealização, a superestimação do objeto amoroso deixam 

marcas significativas na estrutura pertencente à personalidade. É importante ter em mente que, 

mesmo durante o processo de desidealização e consequente internalização das características 

amadas e perdidas, “suas qualidades essencialmente narcísicas permanecem imutáveis, mesmo 

em estágio relativamente tardio do desenvolvimento” (KOKUT, 1971, p. 46).  

A transferência idealizadora, ocorrida durante a análise dos distúrbios de personalidade 

narcísicos, pode ocorrer em vários níveis:  do posicionamento mais arcaico, para uma 

proximidade mais madura. O mais arcaico é onde a mãe está quase que fundida à imago 

parental, ou seja, sua superestimação está relacionada ainda com o primeiro processo de 

perfeição e ela ainda detém todo o poder. Em um posicionamento mais avançado, em que a 

fixação estará em pontos mais tardios, a superestimação não é tão relacionada com a perfeição 

do objeto. Já existe um reconhecimento de algumas características reais do objeto estimado, ao 

mesmo tempo em que ainda há certa idealização. Existe, portanto uma grande variedade de 

pontos de fixação nessa fase, que pode conduzir a uma transferência idealizadora.  

A transferência idealizadora é ativação clínica da idealização superestimada e irreal que 

deveria ter sido integrada à personalidade adulta. Ou seja, é a revivência de um dos estados do 

desenvolvimento psíquico, aquele referente à superestimação do objeto onipotente.  

 

[...] a revivescência terapêutica do estágio primitivo no qual o 

psiquismo salva parte da sua experiência perdida da perfeição narcísica 

global, atribuindo-a a um objeto arcaico transicional, a imago parental 

idealizadora” (KOKUT 1971, p. 45).  

 

É o momento em que todo poder e felicidade estão relacionados com o objeto idealizado. 

Dessa forma, a criança sente-se esvaziada quando separada dele e, por essa razão, procurar 

manter sua relação com o mesmo.  

A transferência idealizadora que se estabelece em análise pode ocorrer em uma 

variedade de casos, desde os mais arcaicos, quando a imago parental está quase é a imagem 

idealizada dos pais, que ainda são vistos como irreal, e os objetos de amor só existem como 

função. Suas qualidades não são amadas, mas necessárias para a manutenção do equilíbrio 

narcísico do sujeito. A partir desse momento, a idealização precisa ser desinvestida e as 

características irreais dos objetos precisam desaparecer, em detrimento da característica reais 

do objeto superestimado. É possível perceber que, durante esse processo, dá-se também a 

separação entre o sujeito e o objeto idealizado.  
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 Essa imago parental deveria ter sido “introjetada como nosso superego idealizado, [...] 

e assim constituir importante componente da nossa organização psíquica, mantendo para nós a 

liderança dos seus ideais. ” (KOKUT, 1978, p.40). Sobre esse tipo transferencial, Kohut diz que 

só há uma atitude indicada para o analista: aceitar a idealização para, em seguida, mostrar ao 

paciente que ela não é realista, uma vez que o analista é imperfeito. A revivescência na análise 

dessa relação com o objeto estimado, traumaticamente perdido que fixou o sujeito a um self 

objeto idealizado, dá origem ao processo que Kohut chamou de “ internalização transmutadora” 

(KOKUT, 1971, p. 97), o processo de (re) internalização das características da imago parental 

idealizada que foi traumaticamente interrompido na infância.  

A transferência especular é a ativação clínica das fantasias e do exibicionismo do self 

grandioso que, segundo Kohut, não deveria ter mais uma atuação isolada. Quanto a isso, ele vai 

dizer que, em condições ideais de desenvolvimento 

 [...] o exibicionismo e a grandiosidade do self grandioso arcaico são 

gradualmente subjugadas e que a estrutura total é por fim integrada à 

personalidade adulta. Sendo, portanto, responsável pelo combustível 

instintivo para nossos propósitos e ambições ego-sintônicos, para o 

gozo de nossas atividades e para importantes aspectos da nossa 

autoestima. (KOKUT, 1978, p. 39-40). 

 

A transferência especular ocorre de três maneiras, de acordo com a fase do 

desenvolvimento de separação psicológica gradativa: (1) Forma arcaica, que inclui o analista, 

“fusão por meio de extensão do self arcaico”;  (2) uma que se refere à igualdade com o analista 

“ transferência gemelar ou de alter-ego e, por fim, uma forma menos arcaica em que o analista 

é vivenciado como externo a ele, mas que só tem sentido dentro da sua trama de exposição 

grandiosa, essa é onde há a transferência especular propriamente dita. 

  

[...] nesse sentido mais estrito, a transferência especular é o 

restabelecimento da que em que o brilho nos olhos da mãe (que espelha 

o desenvolvimento exibicionista da criança e outras formas de 

participação materna no prazer narcísico da criança confirma, a sua 

autoestima e através de uma seletividade crescente de respostas, a 

criança começa a canalizar essa autoestima para direções realistas” 

(KOHUT, 1978, p. 50) 

 

Se o desenvolvimento do self for traumaticamente perturbado, essa estrutura fica 

inacessível para qualquer parte da personalidade. Torna-se, portanto, reprimida na sua forma 

arcaica e se manifesta através de perturbações repentinas no eu. Na análise, o self grandioso é 

ativado e pode agora ser conduzido ao processo de domínio das suas fantasias, que foi 
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anteriormente bloqueado. A atividade da transferência especular é o afloramento de fantasias 

grandiosas infantis do paciente. “O reconhecimento gradual das imperfeições realistas das 

limitações do self, isto é, da gradual diminuição do domínio e do poder da fantasia grandiosa” 

(KOKUT, 1971, p. 99).  O espelhamento ou eco se dará pelo apoio afetuoso. É por essa razão 

que Kohut afirma que qualquer contratransferência, por mínima que for, pode afetar a análise 

desses sujeitos, uma vez que, para eles, é o representativo do não apoio, ou do fraco apoio 

recebido na infância. Ao final da análise, Kohut propõe que ocorra o que ele enunciou de 

transformação no narcisismo e o indivíduo consiga, de certa forma, vivenciar seus objetos sem 

causar tanto desgaste a si próprio.  
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Capitulo III- Vulnerabilidade e vínculos narcísicos no Facebook  

 
A antítese de narcisismo não é a relação objetal, mas o 

amor objetal. A profusão de relações objetais de um 

indivíduo, no sentido observador do campo social, pode 

esconder sua experiência narcísica do mundo objetal; e 

o isolamento e a solidão aparentes de uma pessoa podem 

constituir o ambiente adequado para a riqueza e 

investimentos objetais reais. (KOKUT, 1966, p. 245) 

 

  Vários eventos socioculturais atuais, como o culto à perfeição dos corpos e a imagem 

de si, dentre outros, são classificados popularmente de narcísicos. Essa leitura cotidiana 

aproxima o narcisismo de mero atributo do sujeito egoísta-individualista, denunciando uma 

concepção moralista do narcisismo. Talvez consequência da errônea interpretação popular do 

próprio mito de Narciso45, que consumido pela sua própria imagem refletida no rio mergulhou 

para encontrar-se consigo mesmo.  

 A exclusão de Narciso do universo dos investimentos objetais acarretou a sua própria 

morte e é provavelmente por isso que o narcisismo, em qualquer nível, desde o sujeito que 

sempre se olha no espelho ao sair de casa, até o sujeito que não consegue sair de casa sem 

receber o bom elogio, é percebido como um aspecto estritamente perigoso para si mesmo.  

                                                 
45 A lenda de Narciso é uma das mais divulgadas na cultura ocidental, estando presente tanto na mitologia grega 

como na romana e foi uma das que gerou maior interesse durante centenas de anos, tanto no campo filosófico 

como no artístico (onde foi tratada por Caravaggio, Salvador Dali, Oscar Wilde ou Dostoievsky), dado que 

contemplava aspectos tão inerentes ao espírito humano como a autorrepresentação e o culto da beleza, da 

juventude, do orgulho e da resistência às tentações. Etimologicamente, o lexema deriva do grego narke, que 

designa entorpecimento e deu ainda corpo à palavra narcótico. Filho de um deus, Narciso fora agraciado com uma 

beleza incomparável e seria brindado com uma vida próspera e longa, desde que cumprisse uma única condição: 

a de nunca contemplar a sua própria imagem. Apesar do cuidado que teve, ao longo da sua vida, para não contrariar 

essa condição, Narciso viria a contemplar a sua imagem (sem se aperceber de que o fazia) quando se dirigiu a um 

rio para beber água; a inércia tomou conta do seu corpo e ali ficou a observar-se até definhar e morrer. (BARBOSA, 

2013, p. 14). Uma possível interpretação do mito está presente em Lasch (1983) quando ele diz que o Narciso não 

poderia se apaixonar por si mesmo, pois não conhecia a si mesmo. Narciso teria então morrido de amores por o 

jovem encantador no rio. Vale destacar que essa não é a única versão do mito de narciso, há também a versão onde 

Narciso teria mergulhado no rio, pois pensou ter visto o irmão gêmeo já morto. Assim mergulhou no rio para 

encontrar-se com ele. Existe também a história de Narciso e Eco. Segundo, Bulfinch (2002) Eco era uma ninfa 

que por falar demais foi castigada pelos deuses e agora só poderia responder positivamente quando a palavra fosse 

lhe dirigida. Nas duas versões do mito de Narciso e no mito de Eco e Narciso há evidencias de aspectos semelhantes 

as transferências narcísicas especulares propriamente ditas. Onde o sujeito já é sentido com externo ao analista. 

Vale salientar que nas duas versões do mito, Narciso não se apaixona por si mesmo. Na primeira, ele se joga no 

rio para encontra-se com o “objeto superestimado” o moço encantador do rio.  Na segunda, ele joga-se para 

encontrar com o irmão gêmeo morto, também um “ objeto superestimado” A rio pode ser representado como a 

dita “ fusão com objeto estimado” ou um self-objeto. Já no mito de Eco e Narciso, também parece haver 

semelhanças entre a teoria kohutiniana, assim como era imposto a Eco apenas ecoar quando lhe fosse fornecida a 

palavras, nas transferências uma das funções é ecoar o sujeito, apoiar o sujeito  
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  Dessa forma, o crescente investimento na imagem de si que encontramos na nossa 

cultura contemporânea é colocado como puramente patológico e o investimento no self, (na 

imagem psíquica de nós mesmos) é entendido como um adoecimento do sujeito que que não 

consegue relacionar-se com os outros.  

Ao contrário dessa versão negativa do narcisismo, Kohut, vê o narcisismo como eixo 

importante do desenvolvimento psíquico o qual se processa através de um investimento afetivo. 

Assim, o que normalmente é chamado de narcisismo, Kohut trata como perturbações do 

narcisismo.  

  Seguindo, portanto, Kohut, os aspectos teóricos utilizados para a reflexão e elaboração do 

nosso trabalho vão de certo modo em outra direção em relação a certo senso comum construído 

em torno na noção de narcisismo na atualidade. Eles estarão relacionados desse modo a uma 

concepção de narcisismo como corrente positivisada, paralela ao complexo edipiano e 

formadora de uma das duas principais instâncias psíquicas: o Eu. Segundo Kohut, o narcisismo 

primário permanece pela vida afora como “um importante resíduo direto da posição originária 

– um tônus narcísico básico que impregna todos os aspectos da personalidade”– (1966, p. 245) 

 O frenético uso das redes sociais, tem como destaque o excesso de exibições. Nas redes 

sociais, os sujeitos de livre e espontânea vontade exibem aspectos particulares das suas vidas e 

o Facebook, sendo a rede mais usada pelo mundo46, é a que ganha maior destaque nessa 

exibição cotidiana da intimidade, mobilizando grande atenção tanto dos usuários, como dos 

pesquisadores.  

 Para Ryan; Xenos (2011) e Barbosa (2012), fica visível, no Facebook, os aspetos dessa 

leitura tradicional do narcisismo, que entende os sujeitos como adoecidos. Ryan e Xenos têm 

como foco principal “descobrir os traços de timidez e narcisismo no Facebook ” (2011, p. 

1661). Seguiremos um caminho diferente desses pesquisadores e tentaremos encontrar nas 

exibições dos sujeitos contemporâneos traços de um narcisismo diferente. Nos ocuparemos, 

assim, do que exibicionismo pode indicar sobre um narcisismo que não descarte a formação de 

vínculos afetivos estabelecidos através do Facebook.  

 Falaremos a leitura do exibicionismo por intermédios dos vínculos narcísicos 

estabelecidos no Facebook e também da forte presença de um novo sentimento/comportamento 

conhecido como FoMO e suas relações com a aparente vulnerabilidade desses sujeitos, a qual, 

ainda seguindo Kohut, denominaremos vulnerabilidade narcísica difusa.  

                                                 
46 http://blogs.estadao.com.br/link/facebook-domina-mapa-mundi-das-redes-sociais/ 
 
 

http://blogs.estadao.com.br/link/facebook-domina-mapa-mundi-das-redes-sociais/
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No feed, o sujeito pode noticiar-se. Fala sobre suas viagens, seus novos relacionamentos, 

seus novos amigos, enfim praticamente tudo. Isso irá depender do desejo do sujeito que se 

exibe. A, exemplo, disso temos as selfies e suas diversas modalidades. Existem sujeitos que 

publicam um número exorbitante de selfies, acontecendo ainda o mesmo com fotos de viagem. 

Ou seja, é possível ter vários álbuns com infinitas fotos.  

Outros trocam estado de relacionamento todos os dias ou tem a tendência de mostrar fotos 

sobre os seus novos relacionamentos, sendo possível as vezes acompanhar toda a história 

afetiva desses casais, dos momentos felizes, aniversários, noivado, até casamento e os meses 

de gravidez. Os primeiros dias do seu filho, assim como tudo que a criança apronta ao longo do 

seu crescimento, tudo parece ser gravado e divulgado no Facebook, como se o outro precisasse 

ser envolvido em todos esses momentos inicialmente íntimos, privados.  

Entendemos a liberdade de noticiar-se, presente no facebook, como uma característica 

peculiar do sujeito contemporâneo e admitimos ser quase que impossível também não participar 

dessa nova brincadeira. O noticiar-se ou exibir-se nas redes sociais é um atributo dos sujeitos 

contemporâneos. Faz parte da sua nova forma de ser sujeito e vincular-se com o mundo.  Sendo 

que entendemos tal exibição como tudo e qualquer coisa que o sujeito publica no Facebook e 

nas redes sociais para a obtenção de curtidas ou melhor tudo que é regulado pelas curtidas e 

pelos comentários. A exibição dos usuários do Facebook acontece no Feed e segue a lógica das 

curtidas, dos compartilhamentos e dos comentários.  

 Tudo que o sujeito de livre e espontânea vontade decide compartilhar com o grupo de 

amigos do Facebook. O noticiar-se é o nosso exibir-se, consiste em informar a terceiros o que 

estamos fazendo, o que gostamos, quem somos, enfim, tudo aquilo, que, de certa forma, diga 

alguma coisa sobre nós e que se faz parte do sujeito a partir do momento que ele aperta o 

publicar. Há exibição de eventos importantes como formatura, o primeiro dia do emprego, o 

primeiro carro, ou banais, cotidianos, como o que se está pensando, sentindo, assistindo na TV 

ou no computador. Se se está doente, cansado ou como fome, irritado com o mau funcionamento 

de um estabelecimento ou precisando de alguma recomendação ou ajuda. É comum também 

dizer onde se está naquele momento: shopping, igreja, aeroporto e qualquer outro lugar até 

mesmo hospital ou cemitério. 
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Transferências narcísicas  

 

As transferências narcísicas foram pensadas inicialmente por Kohut enquanto 

mobilizações transferenciais ocorridas em análise de pacientes diagnosticados com distúrbios 

no narcisismo. Em termos mais gerais, transferência é o próprio investimento amoroso “cuja 

necessidade de amor não é completamente satisfeita pela realidade se voltará para toda pessoa 

nova com expectativas libidinais” (FREUD, 1912, p. 101).   

As transferências narcísicas são as mobilizações em análise das estruturas arcaicas, o 

self grandioso e imago parental idealizada. Relativa à segunda dessas estruturas, a transferência 

idealizadora se refere a mobilização do ponto em que o desenvolvimento da imago parental foi 

bloqueado e a transferência especular, por outro lado, é a solicitação do analista na admiração 

do self grandioso do paciente, com uma insistente predominância das fantasias grandiosas e 

exibicionistas infantis.    

Acreditamos que os investimentos afetivos presentes no Facebook ocorrem através das 

relações self-objetais e, portanto, tratar-se-ia de investimento libidinal em si mesmo, ou seja, 

no próprio self e, desse modo, em verdade, a despeito da presença de um outro. Essa 

dependência do outro dar-se-á pela necessidade permanente de manutenção da coesão do self 

desses sujeitos, pois algum grau de perturbação no desenvolvimento do seu narcisismo dificulta 

que esses sujeitos tenham uma boa percepção de si mesmo, precisando sempre do outro para 

manter uma boa visão de si. Portanto, esse narcisismo não é propriamente um interesse nesse 

outro, mas pelo que o mesmo propicia ou viabiliza em termos de gratificação ou sustentação 

narcísica. Propomos assim que os comentários e as curtidas seriam formas desse apoio e 

gratificação narcisas.  

A coesão desse self coeso mas vulnerável, precariamente investido ou com falhas em 

seu processo de constituição através da internalização das imagos parentais e separação face o 

outro, se dá pela relação com os self-objetos, que são objetos investidos e vivenciados 

narcisicamente, ou seja, eles são sentidos psíquica e emocionalmente como parte dos sujeitos e 

por isso não se referem a objetos de amor propriamente ditos, na medida em que não há o 

reconhecimento completo, a nível inconsciente, do objeto como sendo totalmente externo ao 

sujeito e suas qualidades são apenas difusamente percebidas. Dessa forma, eles são amados pela 

função psíquica que exercem na manutenção do equilíbrio narcísico do sujeito e, em termos 

gerais, é tal forma de laço amoroso que Kohut descreve, a partir do vínculo entre paciente e 

analista, como transferência narcísica. 
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Os dois tipos de transferências narcísicas parecem ocorrer conjuntamente no Facebook. 

Podemos detectar a presença da transferência especular por intermédio da necessidade desse 

outro externo que o completa como figura interna inconsciente. Portanto, temos a presença 

atuante da supervalorização de si mesmo e a dificuldade de reconhecer o outro como um externo 

pois esse meio que desaparece pois está fundido como um self grandioso inconsciente. Assim 

como ocorre com os eventos criativos, onde o sujeito utiliza sua criação para a manutenção da 

coesão do seu self (trataremos disso mais adiante). 

Já a transferência especular pode ser reconhecida por intermédio da presença atuante do 

objeto real, à pessoa idealizada. Há a predominância da idealização do outro, perceptível através 

da dependência da aprovação do outro, assim como por conta da grande dificuldade de ser ou 

estar sozinho, é preciso constante contato no Facebook (ocorrido através das exibições). Esse 

outro é tido como objeto poderoso, figura estimada e admirada, a qual os indivíduos esperam 

constante e aprovação, pois são necessários para manutenção do seu equilíbrio narcísico A 

constituição fraca do Supereu desses sujeitos faz com que eles precisem manter-se perto desses 

objetos perfeitos sendo sua ausência perturbadora. Por isso, a perda do amor do objeto estimado 

é o maior medo dos sujeitos com distúrbios no seu narcisismo. O maior, exemplo, que pode ser 

o observado de idealização presente no Facebook é o novo tipo de sentimento comportamento 

conhecido como FoMO.  

 

Idealização, dependência do outro e a releitura do evento FoMO. 

 

O FoMO ou fear of missing out que em tradução livre é o “medo de estar perdendo 

(sentindo falta) por estar ausente”. É um comportamento que se identifica na “angústia trazida 

pela insegurança de se viver offline” (MARCHI, 2012, p. 1). O FoMO é usualmente 

compreendido como vício-e-abstinência dos novos produtos de comunicação de informação (os 

celulares-computadores), numa possível resposta psíquica ao abuso da tecnologia. Ele também 

é associado a uma nova estrutura da internet o RSS, ou seja, o feed de notícias. Há também a 

relação entre o RSS do Facebook, o feed de notícias facebookiano, com esse novo 

comportamento-sentimento FoMO. A palavra missing tem alguns significados possíveis: 

Segundo o dicionário inglês-português Michaelis (2015), a tradução usual de missing é como 

adj.1.falta, 2.extraviado, 3.perdido, 4 ausente. Assim fica a pergunta, no FoMO, do que 

estamos sentindo falta: da tecnologia ou de estar conectado com as pessoas? 
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O FoMO parece estar associado às notícias (exibições) e não propriamente a tecnologia, 

pois em nosso entender são as relações interpessoais que moldam esse medo de estar ausente, 

essa ansiedade gerada pela possibilidade de estar perdendo alguma grande novidade sobre 

alguém. Através das novas atualizações, o sujeito é constantemente informado das novidades 

do momento. É possível acompanhar as exibições cotidianas dos usuários.  Parece que no 

FoMO o saber sobre o outro e o falar sobre si ocorre conjuntamente. Talvez esse (falar e saber 

sobre o outro) sejam aspectos referentes a transferência especular e a notícias sobre si e sobre 

o outros encontrem-se misturadas. Sejam um aspecto da fusão com o outro e da produção do 

um self grandioso. Dessa forma, o outro não parece ter qualquer significado real enquanto diferente e 

externo, mas é indispensável como elemento dessa fantasia grandiosa.  

As exibições as vezes contam absolutamente tudo que podemos saber sobre o sujeito: 

suas amizades, através de exibições de declarações, textos destinados a um amigo especifico, 

para dizer para todos o quanto ele é especial; comemorações e eventos especiais, tais, como já 

dito anteriormente, casamentos, noivados e outros. Assim como tudo é registrado, com uma 

simples câmera de celular, é possível acompanhar a vida de diversas pessoas: sejam da rede de 

amigos, pessoas comuns ou as ditas celebridades. O FoMO é comportamento de estar conectado 

a todo momento, motivado por um grande sentimento de angústia sobre as vivências ocorridas 

em ausência. A necessidade de ter acesso as últimas notícias do momento, sejam elas das redes 

de amigos, ou sobre os outros aspectos do mundo lá fora, parece ser a causa principal desse 

sentimento terrível de não estar conectado com o outro.   

Para nós, o FoMO é tão apenas mais um fenômeno que, como as curtidas e o excesso 

de publicações, aponta para a vulnerabilidade narcísica dos sujeitos no Facebook, parecendo 

estar relacionado com a angústia de separação do self-objeto estimado, o que levaria, como 

apontado acima, a uma perda da coesão do self. Por isso, é preciso estar conectado o tempo 

todo com o outro. 

As notícias fazem parecer que as pessoas estão próximas, a apenas uma postagem de 

distância, criando-se uma ilusão, uma superestimação do objeto, que não é reconhecido pelas 

suas qualidades - as mesmas só são percebidas difusamente. A união com o objeto poderoso 

tem o potencial de (re) estabelecer o equilíbrio narcísico do sujeito, produzindo um grande 

sentimento de satisfação ou gratificação narcísica.  

Esse aspecto pode ser melhor observado através da própria satisfação sobre as notícias 

da vida intima das estimadas celebridades, qualquer novidade sobre a vida dessas pessoas é 

festejada. A sensação de plenitude, de união com esse objeto poderoso leva à celebração. Essa 
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idealização é um aspecto propriamente narcísico, que não deveria fazer reter (atualmente) as 

mesmas características irreais dos self objetos perfeitos (infantis). Essa busca incessante por 

novos objetos perfeitos é um caráter transferencial narcísico, através dela o sujeito tenta 

satisfazer as necessidades narcísico afetivas que lhes foram negadas. O grande problema é que 

esses novos objetos perfeitos podem ser incapazes de recolar o sujeito no caminho do 

desenvolvimento da imago parental que foi bloqueado na infância. 47Para isso seria necessário 

contato real entre as pessoas comuns e os objetos celebrados, ou os self objetos superestimados. 

A posição self objetal é atribuída às exibições da vida dessas personalidades públicas que são 

idealizadas da mesma forma irreal que se procedeu na infância.  

O FoMO estaria, segundo nossa linha de raciocínio, relacionado à posição self-objetal 

atribuída à exibição dos outros, ou da notícia dos outros. A necessidade de saber de tudo que os 

outros estão noticiando vem do fato desse outro ser vivenciado narcisicamente. Por isso, é 

preciso saber tudo sobre esse outro porque ele é compreendido como parte do sujeito. Existe 

uma necessidade de controle desse outro, que está relacionada com o controle do seu próprio 

psiquismo. Está ligado à superestimação dos self-objetos e também ao seu papel de regulador 

do equilíbrio narcísico do sujeito.  

No FoMO, as pessoas sentem-se extremamente felizes quando conectadas, mas infelizes 

ou esvaziadas quando há impossibilidade de conexão. Dessa forma, encontramos a ansiedade 

de separação de objeto percebido como onipotente.  Por essa razão, o feed devolve o objeto 

superestimado, ele faz retornar a conexão e a felicidade narcísica perdidas. Isso porque eles 

provavelmente estão tentando chegar: 

[...]a união com o objeto idealizado, uma vez que em vista da sua falha 

estrutural especifica (idealização insuficiente do superego), seu 

equilíbrio narcísico é salvaguardado somente por meio desse interesse, 

das respostas e da aprovação de réplicas atuais (isto é ativadas no 

momento) do self objeto idealizado traumaticamente perdido. 

(KOHUT, 1971, p 59) 

 

Isso acontece porque esses sujeitos podem estar fixados às estruturas arcaicas grandiosas 

do self ou em objetos arcaicos superestimados e narcisicamente investidos. São sujeitos que 

apresentam um certo empobrecimento na sua personalidade, certa incapacidade psíquica de 

manter ou regular sua autoestima, fato que gera angústia e bastante ansiedade.   

Por isso, tais sujeitos parecem sofrer do que Kohut chamou de perturbação no 

narcisismo. Essa constante sensação de vazio e desanimo relacionado com a necessidade de 

                                                 
47 Desidealização gradativa 
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gratificação narcísica do outro e que parece desaparecer com a simples possibilidade de elogio, 

mostrando um sujeito, que devido as violentas reivindicações do self grandioso arcaico, sente-

se enfraquecido e precisa, portanto, de uma ligação intensa com o objeto estimado ou até objetos 

estimados, no plural, para sua sustentação emocional.   

Todas essas questões a respeito do novo poder do elogio, as curtidas. Podem ser vistos 

no documentário Generation Like48” que em tradução livre é “ Geração das curtidas”. É um 

documentário que como o nome já indica destina-se a discussão sobre o efeito das curtidas em 

um grupo bastante sensível: os adolescentes. Esse grupo é dotado por uma natural inconstância, 

talvez porque suas estruturas psíquicas ainda sejam vulneráveis.  

No documentário, os adolescentes comentam abertamente sobre a presença das curtidas 

nas suas vidas e sobre sentirem-se especiais quando suas exibições conseguem uma grande 

quantidade de curtidas. As selfies foram as mais citadas, como possibilidades de manutenção 

do equilíbrio narcísico. De certa forma, esse grupo de adolescentes dividiam-se entre aqueles 

que obtém e os que não obtém a gratificação narcísica dos seus vínculos self-objetais (seus 

amigos do Facebook). Os dois grupos tinham noção da quantidade de curtidas uns dos outros. 

Há a produção de um respeito, uma importância maior, que parece restabelecer o 

equilíbrio narcísico do sujeito. Um aumento da curtidas conduz a um sentimento de plenitude 

ocasionado pela coesão do self e consequente manutenção do equilíbrio narcísico desses 

adolescentes. Diante dessa sede de gratificações narcísicas em forma de curtidas e comentários. 

Supomos que exista um investimento narcísico entre esses sujeitos. Uma certa troca de curtidas 

entre os próprios adolescentes. Uma espécie de você me curte-e-eu-te-curto de volta. Portanto, 

o curtir pode ser mais uma maneira de investir afetivamente no outro, ou nos outros.  

Assim, parece que a resposta, principalmente em forma de curtida aumentar o número 

de exibições. Quando qualquer coisa parece estar valendo, reportagens, notícias e eventos 

pessoais. Exibir fotos da mãe, do pai, do sobrinho. Dizer como está feliz ou ansioso, tenso ou 

angustiado.  

As curtidas são entendidas como gratificações narcísicas as quais o sujeito precisa para 

manter seu equilíbrio e assim obter satisfação. Uma das adolescentes do documentário diz que 

sua exibição no twitter, sobre o filme Jogos Vorazes, foi (re) tuitado por um dos atores da trama. 

Isso fez com a adolescente sentir-se muito bem. A uma evidente sensação de intensa felicidade.  

Por outro lado, as pequenas quantidades de curtidas tem um efeito oposto. Condizem a 

um desanimo e é geralmente entendida como uma rejeição.  Houve ainda a afirmativa de que a 

                                                 
48 Citamos esse documentário na revisão de literatura daredes, presente no primeiro capítulo.  
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queda do número usual de curtidas por exibições levam ao declínio do equilíbrio do sujeito (que 

se sentem por baixo, esvaziados saudosos da aprovação do objeto superestimado). Havendo 

inclusive a exclusão de exibições quando não recebem a gratificação requerida. Parecem que 

elas simplesmente perdem a funcionalidade.  As selfies parecem ser as exibições mais 

importantes, pois todos alegaram retirar as selfies quando não recebem um número 

significativamente esperado de curtidas. Talvez as exibições que causem mais angustiam sejam 

selfies, justamente por trazer uma imagem de si que deve ser legitimada, ratifica, pelo outro, 

com um comentário de aprovação ou mesmo uma simples curtida. No documentário, foi um 

consenso que curtidas em fotos de selfies causam sensação de plenitude a respeito de si mesmo. 

Provavelmente a isso dar-se-á por meio do apaziguamento das exigências inconscientes do self 

grandioso. Quando elas não ocorrem há o sentimento de angustia porque as mesmas são 

necessárias para a coesão do self desses adolescentes.  

A angustia em relação à espera da gratificação pode ser vista no vídeo, The like” 

botton49, em tradução livre “o botão curtir” presente no canal Tales of mere existance, que o 

comediante Levni Yilmaz tem no youtube50. A ideia desse canal é exibir vídeos que mostram 

como o nome sugere: Contos da Existência. Nele o comediante, mostra aspectos da vida 

cotidiana que são interessantes por ser um relato fiel aos eventos da existência que levam a 

reflexão. Esse vídeo especifico é um desenho animado que tem a função de contar como 

funcionam as redes sociais.  

Fazendo a transcrição e tradução (visto que ele é em inglês), a história é contada pelo 

comediante dessa forma:  

Para vocês que não sabem como funcionam as redes sociais: 

Facebook, Twitter, vou contar como funciona: Você pensa em postar 

algo seu, algo com significado. Faz uma fotografia de si mesmo, 

fazendo algo cotidiano: como amarrar os sapatos. A partir daí você 

coloca um filtro bem bonito, acha que a foto está massa e finalmente 

você decide postar- essa é a parte fácil- O problema se dá depois, 

quando você fica na espera da resposta das pessoas, para saber se 

elas gostaram da foto. Diante da demora da resposta, que não vem 

em imediato, você reflete: Já passou um minuto e ninguém curtiu a 

minha foto. Será que ela é mesmo boa? Você olha novamente a foto 

e decide que talvez não seja tão boa, mas que as pessoas podem 

simplesmente não ter visto ainda. Afinal, só se passaram alguns 

minutos depois da postagem, então você se convence que as pessoas 

estejam ocupadas ou que nem todo mundo confere as redes o tempo 

                                                 
49 https://www.youtube.com/watch?v=AbOuSXo565c 
 
50 (ele também tem uma página, com o mesmo nome, no Facebook). 

https://www.youtube.com/watch?v=AbOuSXo565c
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todo e procura algo útil para fazer. Vai lavar os pratos, tomar banho, 

ir às comprar. Depois dessas tarefas feitas, você retorna ao Facebook 

e percebe que a foto foi curtida por um número pequeno de pessoas, 

então você pensa: poxa, ela realmente não estava muito boa. Mas já 

passou muito tempo depois da postagem, se retirar vai ser pior. 

(YILMAZ, 2015) 

 

Geração Like e o vídeo de Tales of my existance, nos fazem refletir sobre a interação 

entre a exibição e curtidas no Facebook e os vínculos narcísicos estabelecidos no Facebook. As 

curtidas demonstram um aspecto transferencial presente no Facebook. Há a presença atuante 

da idealização do outro no Facebook, as curtidas e os comentários são os principais exemplos 

da necessidade de aprovação do outro no Facebook. Há uma necessidade de ser estimado e 

elogiado pelos demais.  

 Na Geração like, podemos ver nítido a manutenção do equilíbrio narcísico dos 

adolescentes através das curtidas. Já em Tales mere existance é possível observar o outro lado 

da moeda, um determinado sentimento de ansiedade que se transforma em incerteza a respeito 

da exibição, em relação da resposta negativa (ausência de curtidas). Que conduz a reflexão de 

si mesmo, na verdade do seu julgamento sobre a exibição feita – a foto sobre– a qual 

anteriormente o sujeito acreditava que consistia em uma boa foto, passível de publicação. Mas 

que diante da demora da resposta, chega à conclusão que seu julgamento não foi muito bom. 

Esse aspecto pode estar relacionado com as reivindicações do self grandioso que tenta 

desesperadamente satisfazer-se. O self grandioso deseja ser aprovado e estimado pelos outros.  

Diante dessa espera de aprovação o sujeito e questiona-se sobre o seu próprio valor. 

Primeiramente o sujeito pode se sentir como em Tales of mere existance e mostra-se inquieto 

(na espera da curtida). A depender do seu sucesso, ou fracasso, na obtenção da estima do objeto 

poderoso. Ou seja, se a curtida ocorrer: ele sente-se poderoso como a adolescente que recebeu 

uma retuitação da celebridade estimada, ou abatido, desanimado e inferior como o personagem 

de Tales of mere existance.  

 Em resumo, segundo os adolescentes apresentados no documentário, uma quantidade 

crescente de curtidas nos faz receber atenção e olhares dos outros, os quais cobiçam suas 

qualidades. Parece que as curtidas têm o poder de elevar o senso de plenitude desses sujeitos, 

dando aparência que eles são mais estimados que os demais. Esse fato demonstra uma 

necessidade do olhar empático do outro. As gratificações narcísicas (as curtidas) são cobiçadas, 

havendo ainda o desejo de ser igual ao sujeito que obtém as maiores gratificações.  

Parece que nas curtidas o que está em jogo é o desejo de obter o olhar empático do outro.  
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Todos esses aspectos parecem estar ligados a vulnerabilidade narcísica difusa, que 

aparece na clínica dos sujeitos com distúrbios no desenvolvimento do eixo do narcisismo. É 

nítida a dependência em relação à resposta do outro, tanto dos adolescentes, como no vídeo 

Tales of mere existance. Assim como outro tipo de exibição como as selfies.  

A vulnerabilidade narcísica difusa está relacionada, segundo Kohut, com a propensão 

desse grupo de caminhar sob uma inconstância entre a grandiosidade e a inferioridade. Sobre 

tal alternância, o sujeito não tem controle, pois depende dos self-objetos para auxiliar nesse 

julgamento. Há uma constante incerteza sobre si mesmo e sobre seus objetos, que que em certos 

momentos são percebidos como grandiosos e irreais, e em outros são vividos como uma 

inferioridade possivelmente também irreal. Essa inconstância em relação às postagens está bem 

representada em Tales of mere existance, sendo um aspecto que os deixa hipersensíveis a 

críticas, as quais tem um poder superestimado e desestabilizador.  

A intensa exibição dos sujeitos contemporâneos no Facebook se dá através das múltiplas 

possibilidades de divulgação do íntimo. As exibições parecem estar associadas o sujeito fundido 

com outro como parte do seu self grandioso em extensão. De forma, que uma rejeição a exibição 

(ausência de curtidas e comentários) parece ser sentida como uma rejeição ao próprio sujeito. 

A proximidade com o narcisismo não permite que haja muita separação entre: obra e criador, “ 

o indivíduo criativo, seja na arte ou na ciência, está menos separado psicologicamente de seu 

ambiente de que o não criativo; ou seja, a barreira eu-tu não está claramente definida. 

”(KOKUT, 1966, p. 158)  

A criação de uma exibição, como ocorre com o personagem de Tales of mere existance 

é tomada como forma de criação de algo particular seu. No caso do personagem ele decide que 

foto irá coloca. Chamamos esse processo de criação da exibição. Seja uma selfie, seja uma foto 

de viagens, seja o que for. A criação dessa exibição exige tempo e elaboração. Os adolescentes 

do documentário Geração das curtidas concordaram que toa exibição precisa de reflexão e 

elaboração, na produção de algo seu que os outros possam apreciar.  

A produção criativa pode ter a função self-objetal e produzir a transformação narcísica 

necessária. E por isso a criação é então tomada como o objeto estimado e tem função de 

restabelecer o equilíbrio narcísico do sujeito. Entretanto, diferentemente da versão tradicional 

da relação entre criação/criador que coloca a obra como filho e a criação como um parto, a 

criatividade  

[...] está muito mais próxima do relacionamento que a criança tem com 

as suas excreções e da experiência que alguns esquizoides têm do seu 
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próprio corpo do que do sentimento do que uma mãe sadia nutre pelo 

seu filho recém-nascido” (KOHUT, 1966, p. 159).  

 

 

Há sempre a inconstância entre a obra criativa dos sujeitos com distúrbios no 

narcisismo. Ora é observada como um feito grandioso, ora como um feito não muito bom, 

havendo sempre a indecisão sobre o trabalho. Isso justamente porque a obra criativa, assim 

como self-objeto é sentida como parte do próprio sujeito e os questionamentos sobre sua obra, 

são os questionamentos sobre si mesmo.  

Assim, as Selfies, as exibições fotográficas de si mesmo, são consequências da 

elaboração e reflexão sobre os aspectos da foto, se ela é ou não publicável. São consideradas 

uma extensão do self grandioso, são entendidas como partes da pessoa. Mas sempre precisaram 

de uma opinião alheia, de um reconhecimento e da gratificação do outro. O efeito benéfico 

delas é sobrepujado pela preocupação se os outros vão ou não gostar do que foi exibido. Isso 

pode ser observado muito bem em Tales of mere existance. O sujeito sentiu-se muito bem ao 

pensar em tirar uma foto em exibir algo seu, mas diante da demora da resposta aquela exibição 

não é mais suficiente para manter o equilíbrio do sujeito.  

Toda exibição precisa de alguém que a admire, precisa de uma gratificação narcísica 

imediata. Isso ocorre porque não há limites entre o sujeito e a criação. A criação, nesse caso a 

exibição faz parte do sujeito. O sujeito criativo vê sua exibição como forma de presentear o self 

objeto admirado.  

Talvez um dos aspectos que mais indique essa necessidade de oferecer sua exibição 

como forma de obtenção da gratificação narcísica esteja nas fotos. As selfies com movimento 

parecem refletir a necessidade de mostrar para o outro algo seu para ser estimado. Nesse 

sentido, talvez as exibições sejam criadas pela necessidade de capturar o olhar do outro.  

Através das fotos as pessoas se fazem presentes! Como se estivem bem próximas. 

Mostrando algo e pedindo o olhar do outro. Como se a pessoa estivesse alí! Me olhe eu estou 

malhando! Olhe eu estou comendo! Como se precisasse muito da atenção das outras pessoas. 

O que pode ser entendido como estratégias de obtenção de curtidas, de obtenção da aprovação 

do outro naquela atividade especifica. O qual entra no papel de dizer muito bem! Isso pode se 

dá pela curtida, mais precisamente pelo olhar. Se a pessoa curtiu ela, olhou a foto, e aprovou 

tanto a foto como seu esforço para conseguir o olhar requerido.  

As curtidas estão relacionadas ainda à questão econômica, pois é, através delas, que, no 

Facebook, podemos medir se estamos ou não agradando. Na comunicação face a face, medimos 

se estamos agradando de outra forma; temos recursos visuais do rosto e do corpo da pessoa que 
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nos confirmam a nossa agradabilidade. De qualquer forma, precisamos saber se a outra pessoa 

concorda ou discorda da nossa opinião, queremos e precisamos da confirmação fática de que 

estamos sendo ouvidos.  

Aquela mãozinha fornece a aprovação das nossas exibições. Ela diz se a pessoa está 

gostando, se está feliz pelas nossas conquistas, se concorda com as nossas argumentações, 

enfim, de uma forma ou de outra, nos fornece o apoio necessário que, segundo Kohut, é o que 

realmente pretendemos com as nossas manifestações narcísicas.  

Acreditamos que, no Facebook, a exibição inclui o outro como self-objeto participante 

da sua trama narcísica. Há uma certa necessidade de espelhamento do outro. É nesse sentido, 

que o aspecto de solidão familiar, revelado na pesquisa de Xenos e Ryan (2011), parece 

interessante, justamente, porque acreditamos que a necessidade de curtidas, de ser olhado, 

estimado e elogiado está relacionada a uma espécie de expectativa infantil de espelhamento 

com a mãe. Durante a fase que a mãe já é sentida como externa à criança, ou como self-objetal, 

o brilho do olhar da mãe exerce o importantíssimo papel de refletir o espetáculo da criança. A 

criança coloca a mãe no centro da sua trama narcísica e a sente psíquica (emocionalmente) 

como parte de si. A mãe, nessa posição privilegiada, exercerá a função de manutenção do 

equilíbrio narcísico da criança.  

Talvez haja no Facebook um destaque muito maior a transferência especular do que a 

idealizadora. Mas como já foi dito mais a frente elas sempre estão articuladas entre si. Em geral, 

elas podem ocorrer conjuntamente. Não podemos deixar de descartar a presença da idealização 

(como acontece com as celebridades, mas também com as pessoas comuns). Nisso o FoMO é 

o maior represente, pois mostra o apego que os sujeitos em as exibições uns dos outros. Mas 

consideramos que o olhar empático-familiar seja de fato o mais significante. Mas as exibições 

se referirem mais ao self grandiosos, à própria constituição do eu e à transferência especular. 

A resposta da mãe à exibição da criança deverá ser condizente com a resposta da 

satisfação narcísica da criança e assim manter o equilíbrio narcísico da criança. As curtidas têm 

um profundo aspecto (self-objetal) amoroso infantil. São as principais representantes de 

espelhamento, da procura do olhar afetuoso da mãe, da necessidade do brilho do olhar da mãe 

na confirmação da sua exibição. Essa necessidade se dá porque não há como abrir mão do olhar 

estimado, de se separar dele. Assim, esses sujeitos não conseguem dispensar as curtidas e os 

comentários. Porque se encontram nesse estado de constante vulnerabilidade narcísica.  
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Considerações Finais  

 

O objetivo principal do nosso trabalho foi entender a exibição do sujeito contemporâneo 

no Facebook como manifestação narcísica a partir da teoria do narcisismo de Heinz Kohut. 

Dividimos o nosso trabalho em três capítulos, destinando os dois primeiros à revisão de 

literatura e fundamentação teórica e o terceiro à exposição de nossa interpretação de alguns 

fenômenos no Facebook utilizando as categorias desenvolvidas por Kohut em sua clínica.  

No primeiro capítulo, fizemos um pequeno histórico das redes e do Facebook 

destacando aspectos interessantes como o funcionamento geral das redes presente no campo 

chamado de Feeds, onde a exibição dos sujeitos contemporâneos recebe resposta através de 

curtidas e comentários. Expomos ainda as relações entre as exibições presentes no feed e um 

novo sentimento denominado de FoMO que gera a necessidade de estar sempre conectado nas 

redes. No segundo capitulo, mostramos a teoria de Kohut sobre self e narcisismo e introduzimos 

alguns conceitos teóricos importantes, sobretudo os de transferência narcísica e 

vulnerabilidade narcísica difusa).  

Assim, nos restou no ultimo capitulo tentarmos entender as exibições presentes no 

Facebook como formas de estabelecer vínculos narcísicos. Discutindo questões sobre as 

transferências nas quais o outro parece apenas existir para fornecer as gratificações narcísicas 

que o sujeito precisa.  Propomos que no FoMO pode tratar-se da intensa necessidade de ligação 

com e self objeto estimado necessário para o restabelecimento do equilíbrio narcísico desses 

sujeitos, demonstrando uma intensa dependência desses sujeitos face a esses vínculos e seu 

modo de funcionamento, expondo sua intensa vulnerabilidade narcisista. Chegamos à 

conclusão que essas relações são regidas por uma espécie de expectativa afetuosa infantil, na 

qual a procura do olhar da mãe ocupa lugar central. 

Destacamos a exibição como possibilidade de criação, de transformação do narcisismo. 

Os sujeitos podem encontrar meios para conseguir o olhar requerido. Conseguir a atenção e 

gratificação narcísica necessárias, o que acaba produzindo várias exibições diferentes, algumas 

das quais, em nosso entender, podem até ser consideradas de criativas. Nesse sentido, 

consideramos criatividade simplesmente uma espécie de (re) arranjo da estrutura tradicional.  

Como exemplo, pensamos nas selfies como nova edição dos antigos autorretratos. A 

foto que antes costumava a ser tirada por terceiros é agora feita pela mesma pessoa. Além da 

exclusão do fotógrafo, em algumas selfies, houve a inclusão, das câmeras (celular) e suas lentes 

(câmeras profissionais) que antes ficavam fora da foto. E não só isso, algumas delas, são tiradas 
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diante do espelho, dessa forma, o espelho de qualquer lugar passa a ser um ambiente propício 

para uma foto perfeita. E assim, fotos literalmente perfeitas, devido ao incrível poder dos filtros, 

acabam sendo registradas em qualquer lugar, mesmo até em ambientes antes considerados 

impróprios. Ultimamente, fotos tiradas na frente de espelhos de banheiros multiplicaram-se nas 

redes.  

As selfies deixaram de ser simples autorretrato das pessoas para contar o que as pessoas 

estão fazendo naquele momento. Correndo, malhando, estudando, etc. As selfies ganham certo 

movimento, passam a contar a história do sujeito que precisa ser legitimada pelos comentários 

e pelas curtidas. Assim os sujeitos apegam-se e elaboram suas selfies. Esse processo de 

encontrar novas maneiras para tirar uma foto pode ser extremamente criativo. Encontramos 

selfies tiradas de altos prédios, de escalas, ou seja, em lugares impróprios e arriscados.   

Um outro grande destaque criativo e ao mesmo tempo repetitivo das exibições são as 

fotos humorísticas. Elas estão o tempo todo sendo repassadas. Se pudéssemos classifica-las em 

um certo humor, talvez pudéssemos coloca-las como irônicas. Mas também aqui seria preciso 

um estudo das provavelmente qualitativo dessas fotos e critérios específicos para classifica-las.  

Sobre as exibições de humor, podemos dizer que humor tem a maior tendência de se 

propagar na multidão. Talvez provocar a graça em outros possa conduzir a sensação de 

autoestima. Segundo, Kohut (1975) se uma pessoa é incapaz de ser séria e emprega o humor 

exageradamente provavelmente o humor dessa pessoa não é genuíno. Não se trata da aceitação 

da transitoriedade, não se trata da aceitação de superar o medo da morte como diz Freud (1926) 

em seu ensaio sobre humor.  

Há também algumas questões em aberto sobre a intensa vulnerabilidade narcísica que 

está presente nos sujeitos contemporâneos. Devemos atentar, para o fato, que as formulações 

teóricas-clinicas para identificação dos vínculos narcísicos no Facebook dizem respeito as 

manifestações narcísicas presentes na análise dos sujeitos com perturbação no narcisismo. 

Devido a especificidade desse grupo, somos conduzidos a refletir o que realmente estaria 

acontecendo, seria um traço da cultura ou uma doença individual? 

Parece ser pouco provável que todos sujeitos ou usuários do Facebook pertençam a essa 

exclusiva categoria. Talvez a resposta para essa pergunta esteja na própria corrente narcísica, 

responsável (diretamente) pela formação do Eu e (indiretamente) pela formação do Supereu. 

Visto a importância dessa corrente para a personalidade dos sujeitos acometidos com distúrbios 

de personalidade narcísicos e que todos nós passamos pela corrente do narcisismo, talvez seja 
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impossível passar por ela sem ficar com alguma marca, ferida ou vulnerabilidade narcísica, 

mesmo que em suas expressões minimizadas.  

Visto que a corrente do narcisismo não é a única atuante na formação das instâncias 

psíquicas e que nas neuroses clássicas há uma predominância dos sintomas relacionados com 

conflitos decorrentes da resolução do complexo Edipiano e vista a possibilidade de existência 

sintomática mista (temos como exemplo neuróticos com defesas narcísicas para conflitos 

edipianos ou os casos como o de June onde ela aparenta ser tipicamente neurótica, mais exibe 

uma questão sintomática um pouco mais próxima de uma psicótica ), pensamos que pode não 

haver necessariamente uma escolha sintomática entre as questões não solucionadas na corrente 

do narcisismo e do complexo edipiano. Talvez, na verdade, haja uma predominância maior de 

um do que do outro, mas os dois possam coexistir no mesmo indivíduo.  

Afinal, se todos passam pelo narcisismo e pelo complexo de édipo, não é possível que 

existam traços das duas correntes em todos?  Essa separação entre sintomas decorridos do 

narcisismo e sintomas decorrido do complexo de édipo parece muito limpa e clara, quase que 

teórica, o que nos faz pensar que talvez na prática a insistência do Kohut pelos distúrbios de 

personalidade narcísico seja, justamente porque nesse grupo focal, a vulnerabilidade narcísica 

é bem mais fácil de ser observada, enquanto a neurose típica permanece adormecida.  

Seria, portanto, mais fácil demonstrar os efeitos e eficácia das suas descobertas no 

terreno do narcisismo; e nesse sentido, talvez até o declínio da psicanalise no final da década 

de 70, ou por volta dessa data, seja um atestado que a psicanalise deixou de ser, o que sempre 

foi, uma técnica gerada em cima dos sintomas.  Sendo substituída por outra psicanalise onde 

predomina o desejo, no analista, de substituir:  

[...] a posição narcísica do paciente pela do amor objetal, em detrimento 

de um objetivo, muitas vezes mais apropriado, de um narcisismo 

transformado (isto é, de uma redistribuição da libido narcísica do 

paciente, assim como da integração das estruturas psicológicas 

primitivas a personalidade adulta). (KOKUT, 1966, p. 243).  

 

Talvez Kohut, em 1966, já soubesse de tudo isso. E por isso, no texto de 1975, intitulado 

de Observações sobre a formação do self, ele fala sobre: “ sobre a natureza dúbia do Homem: 

o Homem Culpado X o Homem Trágico” (KOKUT, 1975, p. 127). 

Uma outra questão em aberta está relacionado ao grande boom dos filmes, livros 

relacionados ao tema do fantástico e eventos como a exibição de June.  Pois eles estão muito 

mais ligados a “ superestimação do poder e dos seus desejos e dos atos psíquicos, “ a 

onipotência dos pensamentos, uma crença na força mágica das palavras uma técnica de lidar 
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com o mundo externo, a magia, que aparece como aplicação coerente dessas grandiosas 

premissas” (FREUD, 1914, p. 17).  

Talvez a presença desse fantástico também esteja associada a vivencia objetal narcísica, 

e o fantástico talvez seja uma característica especifica das fantasias dos sujeitos com a tal ferida 

narcísica. Isso pode ser melhor observado se lembrarmos que no narcisismo o controle que o 

bebê tem “sobre a mãe e suas ações está mais próximo do conceito que o adulto tem de si 

mesmo e do controle que exercer sobre seu próprio corpo e mente” (KOKUT, 1978, p. 10).  

Assim, como o neurótico clássico que inclui as pessoas, os seus objetos de amor nas 

suas fantasias, esse grupo com o narcisismo exacerbado também incluíra nas suas fantasias seus 

objetos, ou seus self-objetos e poderíamos dizer que o controle do self- objeto faz parte 

importante dessas fantasias. Por essa razão elas teriam características diferentes das 

apresentadas na neurose, posto que a fantasia narcísica se refere ao self-objeto e por isso o 

controle sobre o sobre o self –objeto incluído nessas fantasias. O sujeito tenta controlar seus 

self-objetos como se fosse parte do seu próprio aparelho psíquico. Não apenas prendendo-se a 

eles, mas os destituindo de suas características. O self objeto passa a ser uma extensão do 

sujeito, sobre a qual ele tenta estabelecer seu domínio. O indivíduo acha que sabe realmente o 

que analista está pensando, do mesmo jeito que tinha certeza do seu controle sobre sua mãe. 

Pensamos que essa diferença no posicionamento do objeto como extensão do sujeito seja 

responsável por produzir, se pudermos de fato chamar dessa forma, uma série de atos falhos 

narcísicos durante a análise que segundo Kohut (1971), parecem se referir a conteúdo de uma 

fantasia de fusão entre o analista e sujeito. Pensamos que essa ausencia de limites entre o eu e 

outro aparece nas fantasias como uma característica especifica de fantástica. Talvez seja por 

isso que as produções culturais, como filmes, livros e atuais ressaltam o sobrenatural e o 

fantástico. Consideramos que elas possam ser formas próprias de transformação do narcisismo. 

Onde a fantasia grandiosa poderia ser trabalha sem maiores problemas. Mas isso se apresenta 

como uma questão aberta a investigação.  
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Anexo – Redes Sociais  

 

1.Asian Avenue- Conhecido também como Asian Ave, foi e ainda é uma rede social bastante 

popular na Ásia. Boyd e Elisson, 2007. Slogan do site: Asian Avenu.com é um lugar para 

conhecer pessoas novas e entrar em contato com asiáticos de todos os lugares do mundo. 

Dividindo fotos, postagens e vídeos para dividir sua experiência. Procurar outros asiáticos 

americanos para dividir sua experiência com eles. Dividida também as novidades sobre 

músicas, fashion, esportes e eventos ou procure o que há de novo no mundo dos negócios, na 

política ou na sociedade. Nós somos um lugar que mostrar o que de há de relevante na sua 

comunidade. Essa é a maior comunidade para Chineses, Japoneses, Coreanos, Vietnamitas, 

Indianos e outros. A família inteira da Ásia ou da Ásia América para “network”, para dividir 

um estilo de vida encontrar o amor, divertimento e até encontrar amor, divertir-se e trabalhar.  

Para encontrar o amor: AsianAveFLIRT, trabalho: with Monster.com. 

http://www.asianave.com/ 

 

2. Classmates- O Classmates dava acesso para que os utilizadores se “afiliassem com o liceu 

ou universidade onde tinham estudado e procurar na rede outros utilizadores que também 

estivessem afiliadas, mas não permitiu a criação de perfis durante vários anos” (Correia; 

Moreira, 2015, p. 104).  Tratava-se de um diretório de ficheiros escolares, lançado em 1995; 

ainda existente, mas como outro formato. Trata-se de um site do anuário do colégio, podendo 

encontrar todos os formandos dos colégios afiliados com o site, inclusive com dados anteriores 

a 2005. Ela exige membros exclusivos e o serviço é pago. Seu hoje é: Encontre seus amigos do 

colégio, seu anuário e reencontros marcados com a sua turma. Planeje sua reunião do colégio, 

convide amigos e visite a novidade das últimas reuniões. A maior coleção de álbuns colegiais 

do diretamente no seu notebook, Tablet ou smartphone. Cerca de 250.000 mil livros, com 5.000 

sendo adicionado a cada ano. Reviva a sua memorias e até compartilhe no Facebook.  

Redes sociais relacionadas: Facebook (likes), Pinterest (Fun stuff), Twitter (follows) 

http://www.classmates.com/ 

 

3. Six Degrees.com- Existente de 1995 até 2001. Fundada por Andrew Weinreich, seu nome 

basear-se na teoria dos seis graus de separação. Permite elaboração de perfil, lista de amigos. 

Pode-se dizer que por volta de “1998 ele já permitia navegar entre listas de amigos na rede” 

(Correia; Moreira, 2015). Os usuários podiam mandar mensagens até pessoas com no mínimo 

http://www.asianave.com/
http://www.classmates.com/
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seis três de separação, ou seja, três pessoas entre eles, amigos de amigos de amigos. Por isso é 

considerado a primeira manifestação de redes social propriamente dita, pois foi o primeiro site 

a conseguir combinar a oferta simultânea destas duas funcionalidades (BOYD e ELISSON, 

2007). O SixDegrees permitia aos utilizadores a criação de perfis e de listas de amigos, e em 

Refira-se que, cada uma destas funcionalidades (perfis e listas de amigos) já existia 

separadamente, antes da gênese do SixDegrees. Os perfis existiam na maioria dos sites de 

dating, e em muitos sites de comunidades. Segundo Correia e Moreira, o SixDegrees se 

propagava ser uma ferramenta para ajudar as pessoas a trocarem mensagens entre si, “mas 

apesar ter atraído milhões de utilizadores, falhou como negócio sustentável, tendo terminado 

no ano 2000” (2015, p. 104). Seu fracasso foi atribuído por grande parte dos internautas pela 

ausência de interesse “em conhecer estranhos na rede, a principal queixa dos utilizadores do 

SixDegrees era a de que não havia muito que fazer na rede depois de aceitar os pedidos de 

amizade”. (2005,p.104). Hoje o sitio não mais existe como rede social. Trata-se de um site para 

pesquisas sobre os aspectos psico-sensorias do cérebro. As redes associadas são: Twitter, 

Google+, In, Youtube 

http://six-degrees.com/ 

 

4. LiveJournal- Rede social com base em São Francisco e Califórnia que permitiam que os 

usuários tivessem um blog, jornal ou diário que na sua maioria se estabeleciam na troca de 

ideias políticas. Boyd; Elisson 2007.  

Um blog sobre sua vida em forma de jornal que permite a interação entre amigos. Com a 

possibilidade de criar comunidades através de tópicos.  

Redes relacionadas: Facebook e Twitter.  

http://www.livejournal.com/ 

 

5. Black Planet- Uma rede social de origem Africana cujos usuários trocavam informações de 

emprego, assim como fóruns destinados a conversações sobre problemas políticos. Boyd; 

Elisson 2007.  

 

Slogan do site: a maior comunidade negra do mundo. Socialize: encontre mulheres e homens 

negros para conversar e até namorar. Fale abertamente: discuta tópicos em fóruns, chats e blog. 

Brilhe: mostre seus talentos e com seu perfil pessoa construa uma network. Se deixe levar: 

http://six-degrees.com/
http://www.livejournal.com/
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divirta-se encontrando pessoas negras para dividir seus interesses. Aparentemente não há outras 

redes sociais relacionadas.  

http://www.blackplanet.com/ 

 

6. LunarStorm-  lançada primeiramente como comunidade virtual, relançada como rede social 

em 2001. De origem suíça, constitui em uma rede paga de fornecimento de conselhos 

financeiros para adolescentes. Teve grande popularidade no Reino Unido em 2007, mas em oito 

de agosto de 2010 foi fechada [Rede abandonada].  

Não é possível acessar o site.  

https://en.wikipedia.org/wiki/LunarStorm-  

 

7. MiGente- Uma rede social para a comunidade hispânica nos Estados Unidos. Boyd; Ellison 

2007.  

Slogan do site: a maior comunidade hispânica do mundo. Socialize: encontre mulheres e 

hispânicos para conversar e até namorar. Fale abertamente: discuta tópicos em fóruns, chats e 

blog. Brilhe: mostre seus talentos e com seu perfil pessoa construa uma “ network”. Se deixe 

levar: divirta-se encontrando pessoas negras para dividir seus interesses.  

Aparentemente não há redes sociais relacionadas 

Mesma estrutura, desenho slogan de site do Black Planet.  

http://www.migente.com/ 

 

8. Ryze- Não é possível encontrar [ REDE MORTA] 

 

9. Cyworld- Rede social Korena cujos participantes entram a partir de avatar.  

http://www.cyworld.com/cymain/?f=cymain 

 

10. Fotolog- Rede social para postagens de foto.  

http://www.fotolog.com/ 

 

11. Friendster- Foi uma rede social que permitia a interação entre os usuários, com direito a 

perfil próprio e todo resto. Em 2011, foi redesenhada e agora ainda existe mais como um site 

para jogos online. [Site em manutenção] 

http://www.friendster.com/ 

http://www.blackplanet.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/LunarStorm-
http://www.migente.com/
http://www.cyworld.com/cymain/?f=cymain
http://www.fotolog.com/
http://www.friendster.com/
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12.Skyblog- Rede social francesa. Construída em forma de blog e comentários. Em 2011, foi 

redesenhada e hoje existe sobre outro nome.  

http://www.skyrock.com/blog/ 

13. Likedin- Rede social para encontros profissionais.  

 

https://www.linkedin.com/  

 14. Couchsurfing- Rede social de encontros para viajantes. 

  

https://www.couchsurfing.com/ 

15. MySpace- Rede social para postagem de música e interação entre os usuários 

https://myspace.com/ 

 

 16. Last. FM- Rede social para interação entre os aficionados em música. 

Apresenta o facebook como forma de identificação.  

http://www.lastfm.com.br/ 

 

17. Hi5- Rede social para encontros. Na verdade, diferentemente das informações de Boyd; 

Elisson, essa rede foi primeiramente conhecida como Tagged e era uma rede de música 

semelhante ao MySpace. Em 2010 ela foi redesenhada e recebeu o nome de Hi5 e agora é um 

site de encontros.  

http://www.hi5.com/ 

 

18. Tribe.net- Em relação ao perfil, essa rede social permite que usuários ou não usuários 

possam pesquisar uns aos outros na rede.  

Rede social para “ tribos de amigos”, existente anteriormente como comunidade social.  

 

http://www.tribe.net/welcome 

19. Open BC/Xing- Rede social para interação profissional.  

https://www.xing.com/ 

 

20.Orkut- Rede social bastante popular no Brasil em 2004, funciona hoje como museu virtual.  

https://orkut.google.com/ 

http://www.skyrock.com/blog/
https://www.linkedin.com/
https://www.couchsurfing.com/
https://myspace.com/
http://www.lastfm.com.br/
http://www.hi5.com/
http://www.tribe.net/welcome
https://www.xing.com/
https://orkut.google.com/
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21. Dogster- Rede de proteção de animais.  

http://www.dogster.com/ 

22.Multiply- 

http://multiply.com/ 

23.ASmallWord-  

https://www.asmallworld.com/ 

24. Catster- 

http://www.catster.com/ 

25. Flirckr- slogan: a melhor lugar para todos as suas fotos 

Rede associadas: Facebook, Twitter, Google+ 

Rede de identificação: Yahoo 

https://www.flickr.com/ 

26. Piczo- 

http://www.piczo.co/ 

27. Mixi- Rede social para jogadores do site.  

Redes: associadas facebook, twitter youtube.  

http://mixi.com/ 

28. Dodgeball- ? 

29. Care2 – Rede social sobre proteção a animais.  

http://www.care2.com/ 

30. Hyves- Rede social para jogos. Existência de fóruns e comunidades.  

Redes sociais associadas: Facebook, twitter, pinterest. 

http://hyvesgames.nl/ 

31. Yahoo!360- Rede Social Operada pelo Yahoo. ? 

Youtube-  

https://www.youtube.com/ 

32. Xanga- Não é mais uma rede social. é um site de criação de blogs.  

http://xanga.com/ 

33. Bebo- Funciona hoje como uma espécie de aplicativo de interação social.  

Slogan: Create your Bebo (a custom avatar, with tons of options!) 

* Use #hashtags while chatting to do things (eg. try to #slap your friend!) 

* There are thousands of hashtags for you & your friends to discover! 

http://www.dogster.com/
http://multiply.com/
https://www.asmallworld.com/
http://www.catster.com/
https://www.flickr.com/
http://www.piczo.co/
http://mixi.com/
http://www.care2.com/
http://hyvesgames.nl/
https://www.youtube.com/
http://xanga.com/
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Hashtags can help show how you feel (#tired, #excited, #OMG), or take action (#hug, #twerk, 

#kiss),  

or any phrase (#turntup, #sorrynotsorry, #iwokeuplikethis). 

https://www.bebo.com/ 

34. Ning- Não funciona mais como rede social. Site para construção de uma rede social.  

http://www.ning.com/ 

35. QQ- Rede Social proveniente da uma comunidade virtual. Não funciona mais como rede 

social, refere-se a chat associado ao facebook.  

http://www.imqq.com/ 

36. MyChurch-  

Não funciona mais como rede social.  Refere-se à instituição religiosa.  

http://www.mychurchcolumbus.com/ 

37. Windows Live Spaces- 

https://onedrive.live.com/about/pt-br/ 

38. Twitter- slogan: A melhor maneira de descobrir  

https://twitter.com/ 

Possibilidade de favoritar. [estrela]  

Fora de interação: mandar mensagens 

Também há a possibilidade de: Retuitar a postagem de alguém. Silenciar ou bloquear.  

Seguidores/ seguindo 

 

 

 

https://www.bebo.com/
http://www.ning.com/
http://www.imqq.com/
http://www.mychurchcolumbus.com/
https://onedrive.live.com/about/pt-br/
https://twitter.com/

