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“Oh, que ignóbil eu sou, que escravo abjeto! 

Não é monstruoso que esse ator aí, 

Por uma fábula, uma paixão fingida, 

Possa forçar a alma a sentir o que ele quer, 

De tal forma que seu rosto empalidece, 

Tem lágrimas nos olhos, angústia no semblante, 

A voz trêmula, e toda sua aparência 

Se ajusta ao que ele pretende? 

E tudo isso por nada!”
1
 

 

 

 “– Gostaria de amar – exclamou Dorian 

Gray, com uma entonação profundamente 

patética na voz. – Mas acho que perdi a 

capacidade de apaixonar-me e que esqueci o 

desejo. Concentrei-me demais em mim 

mesmo. Minha própria personalidade me 

parece uma carga. Preciso fugir, afastar-me, 

esquecer.”
2
 

 

                                                           
1
 SHAKESPEARE, William. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2003, p. 59. 

2
 WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray. Rio de Janeiro: Abril Cultural, 1972, p. 246. 
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RESUMO 

 

 Esta dissertação parte de uma leitura da contemporaneidade baseada principalmente 

nas ideias de sociedade do espetáculo, de Guy Debord, e do mundo regido pelos simulacros, 

de Jean Baudrillard, e de suas implicações num constituinte fundamental do psiquismo: o 

narcisismo. Para isto, partimos de uma delimitação da noção de narcisismo no texto de 

Sigmund Freud, da importância que este estádio tem na constituição do Eu e no 

estabelecimento do lugar da alteridade e relações com o mundo. Depois, explanamos as 

principais ideias sobre o espetáculo no texto de Debord, e de simulacro, em alguns textos de 

Baudrillard, caracterizando-as e problematizando tais noções com a contemporaneidade. Por 

fim, tentamos estabelecer pontos de contatos ou procurar entender possíveis influências que 

os espetáculos e simulacros têm no modo como se é constituído o narcisismo atualmente. Para 

dar conta desta tarefa, utilizaremos alguns autores que vêm pensando a contemporaneidade, 

sendo o principal André Green, e sua ideia de narcisismo negativo. Assim, este narcisismo 

que encontramos sob a sombra do espetáculo e do simulacro apresenta complicações em 

relação à: um ideal do Eu enfraquecido em favorecimento de um Eu ideal extremamente 

vinculado ao consumismo; um imperativo da exibição espetacular do Eu que deve ser melhor 

que os [dos] outros; e uma vivência do corpo como mais um objeto a ser trocado. Tais 

mudanças no narcisismo revelam a diminuição de sua influência por Eros e pelas pulsões de 

vida para um predomínio cada vez maior de Tanatos e das pulsões de morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: narcisismo; espetáculo; simulacro; psicanálise. 
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ABSTRACT 

 

This work starts with a reading of contemporary ideas based largely on the Society of 

the Spectacle, of Guy Debord, and the world governed by the simulacra, of Jean Baudrillard, 

and its implications for a fundamental constituent of the psyche: the narcissism. For this, we 

begin with a definition of the concept of narcissism in the text of Sigmund Freud, with the 

importance of this stage is in the formation of Ego and the establishment of the place of 

otherness and relations with the world. Then, we explain the main ideas about the spectacle in 

Debord's text, and simulacra, in some texts of Baudrillard, characterizing them and discussing 

such ideas with the contemporary. Finally, we try to establish points of contact or seek to 

understand the possible influence that the shows and exercises are in the way it is currently 

constituted narcissism. To cope with this task, use some authors who have thought nowadays, 

the main one being André Green, and his idea of negative narcissism. Thus, this narcissism 

that we find in the shadow of the spectacle and the simulacrum has complications relating to: 

an Ego ideal weakened in favor of an ideal Ego highly linked to consumerism; a spectacular 

view of the imperative that Ego should be better than the [of] others; and an experience of the 

body as another object to be exchanged. Such changes in narcissism showed a decrease of its 

influence by Eros and the life‟s instincts to an increasing predominance of Thanatos and 

death‟s instincts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: narcissism; spectacle; simulacrum; psychoanalysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um homem acorda, vai para o banheiro, troca de roupa, sai para trabalhar, 

cumprimenta os vizinhos, chega ao trabalho, cumprimenta os colegas... Aparentemente este é 

um cotidiano comum, sem nada de extraordinário. Mas o que esse homem ainda não sabe é 

que todas as pessoas que conhece são na verdade atores representado os seus papéis, e que 

cada instante de sua vida é filmado e exibido através de poderosos satélites para milhares de 

telespectadores do Pay-Per-View. Esta bem que poderia ser a sinopse do filme de Peter Weir, 

The Truman Show
3
. 

Dentro deste gigantesco set de filmagens, único lugar que Truman conhece em toda 

sua vida, observamos duas éticas diferentes: daquele que é tapeado por todos, pois nada sabe 

de sets de filmagens e da exibição espetacular de sua vida, e daqueles que sabem e tapeiam, 

achando que são atores dentro deste espetáculo. Contudo, o que muitos consideram como 

mentira ou ficção, é para Truman sua própria vida e realidade. Se ele dissimula com os 

colegas do trabalho, ou se exibe para alguma garota, faz isso de acordo com suas emoções, 

sua razão, suas fantasias... Já algo muito diferente ocorre com os atores. Seu trabalho é 

simular neste reality show, agindo e criando laços de acordo com uma lógica que prima por 

atrair olhares, audiência, e, consequentemente, gerar mais dinheiro. Os atores sabem que são 

olhados e, mais do que isso, se exibem, pois têm de ser notados, ou simplesmente deixarão de 

existir no espetáculo. É obedecendo esta lógica que tais pessoas, cônscios de todo show 

armado, estabelecem as amizades, se casam, têm filhos.  

A expressão “a vida imita a arte” nunca foi tão verdadeira, pois, em nosso dia-a-dia, 

vemos encenações, exibições e investimentos em imagens-mercadorias a todo o momento: 

fotos tiradas no motel na noite anterior e que vão parar no You Tube; uma garota termina o 

relacionamento com seu namorado porque este mandou uma flor virtual pelo buddy poke do 

Orkut para outra garota; jovens sendo chamados de heróis só por aparecerem em um reality 

show onde passam mais tempo exibindo seus corpos do que abrindo a boca para falar. Uma 

característica parece atravessar todos estes exemplos, a da fabricação de imagens, que são 

combinadas e utilizadas de tal forma que mais parecem com jogos, mas que atingem a vida 

cotidiana decisivamente. Desta forma, entendemos que tais jogos de imagens e encenações 

                                                           
3
 THE TRUMAN SHOW. Direção: Peter Weir. Produção: Edward S. Feldman, Andrew Niccol, Scott Rudin e 

Adam Schroeder. [S.I.]: Paramount Pictures, 1998. 1 DVD (102 min), son., color. 
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são transformados em vida, numa contemporaneidade onde o modo de produção capitalista 

contemporâneo promove a vida como forma. 

 Uma supervalorização das imagens-mercadorias, espetáculos e exibições na vida 

contemporânea têm implicações diretas no modo de subjetivação contemporâneo. E um dos 

aspectos essenciais da constituição psíquica, que provavelmente foi fortemente influenciado 

por tais fenômenos da contemporaneidade, é o narcisismo. Assim, partimos da aposta de que 

o narcisismo, tal como foi compreendido por Freud na primeira quinzena do século XX, 

possui importantes diferenças em comparação com o narcisismo experimentado na 

contemporaneidade. 

 Para tal, realizaremos no primeiro capítulo um estudo sobre a teoria do narcisismo 

construída por Sigmund Freud, principalmente a partir de seu texto de 1914, mas nos valendo 

também de outros escritos seus e de outros autores que pensaram e problematizaram suas 

ideias. Este estudo não será de forma exaustiva, mas focada na aposta/temática da dissertação.  

Outro momento da dissertação é a caracterização desta contemporaneidade. Nosso 

foco na contemporaneidade está muito voltado para os fenômenos de que as imagens-

mercadorias, espetáculos e exibições se confundem a todo o momento em nossa sociedade 

ocidental. Na televisão, por exemplo, são milhares de reais arrecadados através de votações 

via telefone nos reality shows, e novelas que, com o mínimo de conteúdo, ditam formas de 

comportamentos e padrões de consumo. Também temos o exemplo da internet, onde são 

milhares de sites de relacionamentos com uma frequência de acesso absurda por parte dos 

usuários, jogos virtuais que mais poderiam se chamar “vidas virtuais”, pelo investimento 

afetivo e financeiro gastos neles, além dos diversos negócios que se iniciam e finalizam 

apenas pela internet, como nos milhares de sites pornôs, movimentações de contas, etc. O 

sociólogo espanhol Manuel Castells procura situar justamente as mudanças na 

contemporaneidade devido ao surgimento de novas tecnologias, como a internet, e como tais 

tecnologias mudam as sociedades e os estilos de vida das pessoas. Por isso que:  

 

 

No fim do milênio está a formar-se um novo mundo. A sua gênese remonta ao fim 

dos anos 60 até meados da década de 70, devido à convergência histórica de três 

processos independentes: a revolução da tecnologia de informação; a crise 

econômica (sic) do capitalismo e do stalinismo e a sua reestruturação; o apogeu dos 

movimentos socioculturais, tais como o libertarismo, os direitos humanos, do 

feminismo e do ambientalismo. A interacção (sic) entre estes processos e as reacções 
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(sic) por eles desencadeadas fez surgir uma nova estrutura social dominante, a 

sociedade em rede; uma nova economia, a economia informacional/global; e uma 

nova cultura, a virtualidade real. A lógica inserida nesta economia, nesta sociedade e 

nesta cultura está subjacente à acção (sic) e às instituições sociais num mundo 

interdependente.
4
 

 

 

Tais transformações sociais ocasionam uma disjunção sistêmica entre o local e o 

global, entre o tempo e o espaço, entre o poder e a experiência. Desta forma, estudos e críticas 

contemporâneas se preocupam com as implicações dos meios de comunicação de massa na 

contemporaneidade. As imagens que são divulgadas, para ainda não dizer fabricadas, nestes 

meios de comunicação, também são objetos de preocupação. Jacques Lacan em conferência 

realizada na Inglaterra expressou sua preocupação com os “meios de agir sobre o psiquismo 

através de uma manipulação combinada de imagens e paixões”
5
. Este tipo de preocupação não 

passou despercebido pelos pesquisadores brasileiros. O jornalista e sociólogo Muniz Sodré 

Cabral discute o lugar de destaque que os meios de comunicação de massa têm na produção 

da realidade do espaço social. Não só no Brasil, mas em toda sociedade moderna ocidental, os 

meios de comunicação ocupam lugar privilegiado na produção das significações do dia-a-dia. 

A informação, principal elemento constitutivo destes meios, tem poder persuasivo e de 

gerência do espaço social contemporâneo. Cabral
6
 considera ainda que este fascínio tem a ver 

com o fato das imagens serem um espelho social de si mesmo e de que o olhar do outro é 

capaz de nos dominar. Cabral faz, então, uma vinculação entre a televisão e o narcisismo da 

teoria freudiana, passando a indicar, na modernidade, que a atração pela própria imagem, o 

olhar para si mesmo, é cada vez mais motivado e valorizado socialmente. É um excesso de 

energia psíquica que não mais vai ao encontro do outro, mas fica circulando na própria 

imagem do eu: 

 

 

Aqui se dispensam as hipóteses de interiorização profunda do sujeito (da qual vive 

toda a psicologia), de existência do aparelho psíquico, em favor da concepção de um 

jogo da sedução: o aparecimento do duplo (a imagem de si mesmo) desafia o real do 

                                                           
4
 CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2003. 3 v., p. 458. 
5
 Jacques Lacan apud KHEL. In: BUCCI, Eugênio; KEHL, Maria Rita. Videologias: ensaios sobre a televisão. 

São Paulo: Boitempo, 2004, p. 46. 
6
 CABRAL, Muniz Sodré de Araujo. Televisão e Psicanálise. São Paulo: Editora Ática, 1987. 
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sujeito (a unicidade, a singularidade, a originalidade) a existir, afastando-o para o 

jogo ilusório das aparências.
7
 

 

 

É neste jogo entre real/olhar/ilusão que as pessoas perdem a si mesmas. Embora 

falsamente achem que quanto mais olham, mais vão descobrir coisas importantes; o que o 

olhar midiático impõe é que quanto mais as pessoas olham, menos elas se veem. Esta é, para 

Cabral
8
, a tragédia da visão e da imagem na modernidade. 

Já o jornalista Eugenio Bucci
9
 afirma que o lugar de destaque ocupado pela televisão 

nas sociedades ocidentais já era visível mesmo antes de seu surgimento. Isto pode ser visto 

com as previsões do poeta Olavo Bilac, em 1903, que já constatava que em vez de palavras o 

jornal do futuro privilegiaria o que até então era chamado de cronófono, uma combinação do 

fonógrafo e do cinematógrafo inventado pelos físicos franceses Gaumon e Decaux. Para este 

poeta, tal descoberta revolucionaria a indústria da imprensa, onde, para atender a pressa e a 

exigência de diversas informações instantâneas da vida moderna, o jornal do futuro talvez se 

tornasse um jornal onde a fala seria ilustrada pela visão dos acontecimentos. 

 Contudo, para Bucci
10

, os comentários de Bilac não eram, de modo algum, uma 

profecia, pois sua sociedade de fim de século XIX e início de século XX já estava marcada 

pela ideia de “perspectiva artificial com precisão científica” herdada dos renascentistas. A 

televisão é apenas uma das tecnologias que consagram um modo de olhar que já era adotado 

numa forma de pintura do século XV, na qual eram aplicadas as leis da geometria euclidiana. 

Ou seja, o modo de olhar artificial-científico o qual encontramos na televisão de hoje como 

sua expressão máxima, já ocupa lugar na sociedade ocidental há muito tempo. Devido a isto, 

o dito verídico romano “o que não está nos autos não está no mundo”, pode ser substituído 

pelo “o que não aparece na TV não acontece de fato”
11

. 

  A contemporaneidade é marcada justamente pela obrigação de exibição pública. Se 

aquilo que é mostrado tem alguma veracidade, isto não importa. O que importa é que apareça. 

Um exemplo disto são os jornais brasileiros, aos quais gastamos nosso tempo diariamente 

com o motivo aparente de que estes trarão notícias importantes da realidade nacional e do 
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8
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9
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mundo, mas, o que acabam trazendo, mais parece com as novelas que os antecedem e 

sucedem no horário. Desta forma, a psicanalista Maria Izabel Oliveira Szpacenkopf
12

 debate 

como certa forma de uso dos aparatos técnicos, de técnicas específicas e de criação de 

discursos sobre o acontecimento que será exibido no telejornal constitui algo que chama de 

montagem branca na qual a mídia fabrica uma realidade dos acontecimentos a partir de 

interesses financeiros e políticos. Uma das falas mais marcantes de seu livro é de um dos 

assessores da Rede Globo que diz: “Fazer imagem é brincar de Deus [...] eu posso fazer o que 

quiser em termos de notícia [...] somos capaz de modificar a realidade”
13

.  

 Tanto as obras de ficção com elementos que indicam a realidade social, como as 

telenovelas, quanto os fenômenos sociais que são moldados de tal forma que seria mais justo 

categorizá-los como ficção, como nos telejornais e nos jogos de futebol, constituem não só 

boa parte da realidade da mídia brasileira, mas boa parte da própria realidade brasileira. Os 

meios de comunicação expressam fenômenos que parecem romper a barreira de realidade e 

ficção, ou que no mínimo evidencia a problemática de tal distinção. Um dos formatos de 

programas televisivos que evidencia tal problemática é o reality show. 

 A psicanalista Maria Rita Kehl
14

 critica os reality shows exibidos na Rede Globo, o No 

limite e o Big Brother Brasil, e no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), o Casa dos 

Artistas. Estes três programas apresentam uma forma comum: pessoas que são selecionadas e 

deslocadas do lugar em que vivem para serem exibidas na televisão. Muitas de suas vivências 

e interações eram exibidas agregadas de toda uma sequência de trilha sonora, efeitos especiais 

e até flashback de outros momentos “emocionantes”. Mas o que é mais interessante para 

nosso estudo não é apenas a notoriedade de uma realidade fabricada, mas o exibicionismo dos 

participantes como estratégia de ganhar o jogo de toda maneira. Como cada participante sabe 

que está sendo filmado, cada diálogo, cada movimento, cada jogo de corpo faz parte das 

constantes pretensões de como “se sair melhor na fita”. Do lado do público, por sua vez, não 

estão sendo enganados por estas “encenações”, pois sabem que são alvos de encenações e 

tapeações, e gostam disto. Ou seja, podemos entender o que faz sucesso nos reality shows 

como menos esta oportunidade de espiar a vida alheia, e mais a pura encenação, simulação e 

exibição dos corpos e afetos por parte dos participantes, de acordo com uma estratégia que 
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 SPACENKOPF, Maria Izabel Oliveira. O olhar do poder: a montagem branca e a violência no espetáculo 

telejornal. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2003. 
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14
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objetiva um resultado: ser o único ganhador do jogo. O reality show é a pura exibição 

espetacular do ideal de vida e consumo do modo de produção capitalista atual. 

Mas será que os reality shows se dão apenas na TV? Será que as pessoas em seu dia-a-

dia não frequentam espaços com a principal finalidade de ver e ser visto, sem que para isto 

precisem conversar? Um espaço onde o visual, ou melhor, onde a imagem reina em 

detrimento da fala, do discurso? Na verdade, um lugar parece ter nascido justamente para ser 

o principal palco para estas exibições no dia-a-dia das pessoas: o Shopping Center. Neste 

centro de compras, geralmente circulam pessoas de várias partes da cidade, e de outros locais, 

ricas ou pobres. Um aspecto aqui é muito interessante: boa parte destas pessoas vai ao 

shopping não para comprar, mas para ver. Ver mercadorias, ver lojas, ver pessoas. Este 

aspecto é tão importante nos shoppings centers que não só os proprietários investem mais no 

visual de suas lojas do que nas mercadorias, mas também muitas pessoas acabam se 

produzindo (vestindo roupas, maquiando-se etc.) bem mais para ir ao shopping do que para ir 

a qualquer outro lugar. 

 A socióloga Maria Eduarda da Mota Rocha
15

 vai expor justamente como o 

encantamento do público parisiense pelas vitrines das lojas e exposições de mercadorias no 

final do século XIX, que até então eram pouco habituados a cenários suntuosos e fartamente 

iluminados, inaugurou uma modalidade de interação que permitia às pessoas transitarem no 

“mundo dos sonhos” das mercadorias espetaculares sem serem constrangidas a comprá-las, 

como é o caso dos shoppings centers. A divulgação das mercadorias passou a ser 

sistematizada como espetáculo, e o contato visual com esta tornou-se parte fundamental dos 

prazeres do consumo. Neste trajeto, a estética da mercadoria deixou de ter importância 

secundária para se tornar o principal catalisador do capitalismo avançado. Este fenômeno 

incide decisivamente na cultura, onde no dia-a-dia passa a existir, como fala Fredrick 

Jameson, uma “superabundância de imagens como em um novo elemento no qual respiramos 

como se fosse natural”
16

. 

 Mas é nos Estados Unidos que a estética da mercadoria ganhou um outro patamar, 

que, sem demoras, foi rapidamente assimilado por outros países, como a própria França. 

Assim, a “adoção de padrões de produção e consumo similares aos norte-americanos incluía 
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um sistema de comunicação baseado na TV e uma publicidade racionalizada”
17

. Este seria o 

contexto em que se deu a conformação das sociedades voltadas para o espetáculo, 

inicialmente na França e nos Estados Unidos, e, como vemos, logo mais este modelo se 

estenderia a outros países, como o Brasil. A crítica da sociedade do espetáculo foi estudada, 

segundo Rocha
18

, pelos principais autores do marxismo francês, como Roland Barthes, Henri 

Lefèbvre, Guy Debord e Jean Baudrillard. 

 É a partir dos textos desses últimos autores, os franceses Guy Debord e Jean 

Baudrillard, que realizamos, no segundo capítulo, a caracterização da contemporaneidade. 

Mais do que isso, é com suas formulações teóricas sobre espetáculo e simulacro que passamos 

a compreender estes jogos contemporâneos de imagens-mercadorias, espetáculos e exibições. 

Os pensamentos e escritas destes autores têm destaque no meio intelectual mundial, inclusive 

influenciando vários estudos posteriores, principalmente no que diz respeito aos efeitos na 

cultura, na economia e na política, devido ao lugar supra-investindo financeiramente das 

imagens e de suas utilizações. Pois: 

 

 

A verdade é que o espetáculo se apossou do século XX, para não dizer que se 

apossou dele, orientando dali e diante o encaixe dos sentidos corporais – 

notadamente os sentidos da visão e da audição – com um mundo muito animado e 

bastante dependente de tramoia técnicas.
19

 

 

 

Contudo, não poderíamos deixar de estar atento ao fato de que estas imagens são 

fabricadas obedecendo à lógica da manutenção do modo de produção capitalista, e que isto 

influencia amplamente os mais diversos aspectos da vida e da subjetivação. Sabemos bem, e 

isto já foi afirmado pelo economista Karl Marx
20

, que o lugar na sociedade da ideologia, seja 

através de ideais, valores, moral, premissas, é um lugar que serve também para legitimar as 

forças produtivas e as relações de produção desta sociedade. Não nos passa despercebido 
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também como as condições materiais de produção de uma sociedade são determinantes na 

constituição de quem vive nela. 

Embora em nosso estudo constantemente nos deparamos com problemáticas do 

marxismo e da sociologia, visto que afinal de contas é sobre uma determinada fase do 

capitalismo que restringimos nosso olhar, nosso principal referencial teórico utilizado para 

analisar as implicações do espetáculo e do simulacro nos laços afetivos é de um saber que há 

muito tempo foi incorporado, ou até mesmo apropriado, como parte do saber da psicologia: o 

saber psicanalítico. Talvez a palavra “incorporado” não faça justiça aos frutos gerados desta 

relação. De frutos amargos ou doces, o fato é que mais de cem anos após o nascimento desta 

práxis, a Psicanálise certamente alcançou alguns desejos de seu criador, Sigmund Freud, 

como a não restrição desta a apenas um grupo étnico, os judeus, bem como o de ocupar lugar 

dentro do campo científico. O exemplo perfeito para se pensar como a Psicanálise acabou 

realizando estes seus dois desejos são as universidades brasileiras, já que estas são 

comumente entendidas como lugares de produção máxima do saber científico de um país cuja 

configuração atual foi constituída da relação dos mais diversos grupos étnicos. 

Certamente existem pontos de encontro e desencontro entre o marxismo e a 

psicanálise. Muitos diriam que o trabalho clínico da psicologia, e a psicanálise acaba aí sendo 

incluída, é apenas uma das ferramentas de manutenção da ideologia social, mascarando ou 

legitimando as relações de produção dominantes. Contudo, preferimos apostar nos pontos de 

encontro: apostar que é através dos conflitos que se faz a história, seja a história das 

sociedades, seja a história que cada pessoa constrói e narra durante sua vida; apostar que tudo 

que ocorre no processo histórico, e aí estamos falando destas duas histórias, a da sociedade e a 

da vida de cada um, só ocorre porque foi possibilitada por uma natureza, pela ação intencional 

ou acidental do homem, e pela casualidade. Ou seja, partimos de uma perspectiva que não 

pensa a história determinada por entidades metafísicas, seja de algum deus, seja de alguma 

razão transcendente nos cursos dos eventos, seja de uma história linear e evolutiva. 

Entendemos esta aposta como protesto ou forma de instaurar uma fenda no lugar dominante 

que certa consciência, certa lógica e certo capital ocupam na sociedade ocidental. 

Mesmo que o saber psicanalítico esteja calcado na prática clínica, esta clínica não está 

de maneira alguma desvinculada do social, não está de maneira alguma desvinculada das 

relações entre as pessoas e no que estas relações produzem e reproduzem. Ninguém pode 

negar que desde Freud o saber psicanalítico se articula constantemente através dos seus textos 

com outros campos de saber, como a moral, a filosofia, a psicologia, a literatura, a arte e a 
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política. Desta forma, é perfeitamente compreensível pretender analisar um fenômeno social 

como este, as implicações do espetáculo e dos simulacros no narcisismo na 

contemporaneidade, com as lentes do saber psicanalítico.  

 Desta forma, no último capitulo, tentaremos, partindo das considerações do narcisismo 

freudiano, estudadas no primeiro capítulo, e das noções de espetáculo e simulacro, no 

segundo, responder a problemática central da dissertação: quais as implicações do espetáculo 

e do simulacro no narcisismo contemporâneo? Uma complicação subjaz: narcisismo e, 

consequentemente, laços afetivos são constituídos em boa parte a partir dos ditames do 

espetáculo e mediados pelos simulacros (imagens construídas pelo capital e a favor do 

capital). Assim, a identificação por simulacros é a forma mais poderosa de tornar pessoas em 

massas que sustentam o modo de produção capitalista. Somamos neste capítulo estudos de 

psicanalistas que vêm a contribuir nesta discussão e que achamos relevantes para responder 

nossa problemática. Um psicanalista essencial neste debate é André Green e sua ideia de 

narcisismo negativo. Por que “negativo”? Iremos estudar neste último capítulo, mas de saída 

podemos dizer que tem a ver com a morte e com a contemporaneidade no ocidente. 

Ora, só lembrando, ocidente já tem a ver com a morte há muito tempo. O próprio 

termo ocidente significa matar: o sol nasce no oriente e morre no ocidente.  Falar de uma 

cultura ocidental é mais do que falar de uma localização geográfica. É falar do colonialismo, 

do querer tudo dominar. E no tudo dominar se mata o lugar do outro. É ignorar e fechar-se 

para a alteridade. E já sabemos o destino de Narciso ao ignorar a tudo e a todos. 
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“É em vão que tua imagem chega ao meu encontro 

E não me entra onde estou, que mostra-a apenas 

Voltando-te para mim só poderias achar 

Na parede do meu olhar tua sombra sonhada 

 

Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos 

Que podem refletir mas que não podem ver 

Como eles meu olho é vazio e como eles habitado 

Pela ausência de ti que faz sua cegueira”
21
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2 OS ESPELHOS DO MEU OLHAR: SOBRE A TEORIA 

FREUDIANA DO NARCISISMO 

 

Na placa localizada numa parte do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem como 

tema o mito grego de Eco e Narciso, assim se encontra escrito: 

 

 

A mitologia grega conta que Narciso, ao nascer, foi levado por seus pais, a ninfa 

Liríope e Céfiso, deus e rio da Beócia, a consultar o adivinho cego Tirésias. Este 

disse que a criança viveria muito se jamais visse a própria face. Narciso se tornou 

um belo rapaz, admirado por ambos os sexos. Por ele se apaixonaram muitas ninfas, 

como Eco, ninfa das fontes e florestas, mas Narciso ficou insensível. Uma das ninfas 

desprezadas por ele, inspirada por Nêmesis, deusa da vingança, lançou-lhe uma 

maldição que fez com que Narciso, debruçando-se sobre uma fonte se enamorasse 

pela própria imagem e ficasse se contemplando até morrer de inanição. Eco 

pertencia ao séquito da deusa Hera, irmã e esposa de Zeus. Eco encobria as 

infidelidades de Zeus, distraindo Hera com longas histórias. Mas Hera, percebendo a 

trama, castigou-a a repetir as palavras alheias. Passeando pelos campos, Eco 

encontrou Narciso e não foi capaz de confessar seu amor. Rejeitada, retirou-se para a 

floresta e definhou. Seus ossos tornaram-se pedra e da ninfa só restou a voz. Narciso 

transformou-se numa bela flor. 

 

 

A antiga lenda grega de Narciso não é apenas contada até hoje, atravessando inúmeras 

gerações, mas serve como modelo para compreensão de um dos aspectos da subjetivação 

humana. E, se existe algum discurso que por muito tempo questionou e produziu 

conhecimento sobre o narcisismo, este é o discurso psicanalítico. 

 

2.1 Entre a conciliação e o caos: sobre a origem do narcisismo 

 

O termo narcisismo foi utilizado pela primeira vez por Freud em 1909 numa reunião 

da Sociedade Psicanalítica de Viena
22

. Nesta época, Freud já situara o narcisismo como um 

estágio intermediário entre o autoerotismo e o amor objetal. Mas é só com o texto Introdução 
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ao narcisismo
23

, de 1914, que toda a importância deste conceito dentro da teoria psicanalítica 

emerge. A formulação da noção de narcisismo, neste texto, mais do que fazer parte do 

estabelecimento do arcabouço conceitual psicanalítico serviu como contraposição a 

comentários e críticas às ideias de Freud vindas de duas personalidades muito importantes 

dentro do círculo psicanalítico
24

: Alfred Adler, presidente da Sociedade Psicanalítica de 

Viena, e Carl Gustav Jung, presidente da Associação Psicanalítica Internacional (IPA), e até 

então discípulo preferido de Freud, considerado por este como seu herdeiro legítimo. 

Tentando dar lugar de destaque ao Eu, e com isto retirar do trono a importância da 

sexualidade na teoria psicanalítica, estes dois ex-discípulos de Freud acabaram criando toda 

uma polêmica que ainda envolvia Bleuler e a escola de Zurich. Tal polêmica possuía como 

impulso principal a afirmação que o Eu podia ser também fonte de traumatismo psíquico, e 

não apenas a sexualidade. O papel do Eu nas psicoses não esquizofrênicas, evidenciado por 

Jung, representou uma grande vitória nesta direção, fazendo com que Freud viesse a admitir 

tal importância
25

. 

Mas não demorou muito para que Freud rapidamente resolvesse tal polêmica, 

devolvendo o trono à sexualidade, com a ideia de que, nos casos de psicose, o Eu teria 

deixado de ser o representante das pulsões de autoconservação, tornando-se apenas mais um 

objeto-joguete das pulsões sexuais. Um importante exemplo disto era justamente o caso 

Schreber
26

. 

Freud começa a distinguir a libido do Eu da libido objetal, e assim, se distanciar da 

concepção de libido de Jung, que seria apenas um derivado de outra forma de energia, a 

energia psíquica.
27

 Enquanto Jung abordou as doenças mentais com base na esquizofrenia, a 

experiência freudiana estava centrada nas neuroses. Assim, Jung elabora uma concepção de 

libido vinculada à uma energia psíquica mais abrangente cujo aspecto sexual seria apenas uma 

de suas facetas, e que se encontra bem distante da definição elaborada por Freud. Freud então 

quis manter um uso bem delimitado da noção de libido. O que Freud mantém aqui é o sintoma 

como função sexual. Lacan comenta que Jung deixou muito vago ontologicamente a 
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utilização da libido nos esquizofrênicos ao afirmar que esta estaria introvertida no mundo 

interior do sujeito. Isto abriu brecha para Freud criticar fortemente as teses de Jung, já que 

estas desvirtuavam completamente o caráter sexual da noção de libido
28

. 

É em relação à sexualidade que Garcia-Roza
29

 explica alguns pontos da teoria 

psicanalítica indispensáveis para se entender a questão do narcisismo, sendo estes: 1) a pulsão 

não tem objeto sexual específico, ou seja, o caráter da pulsão é poder tomar qualquer coisa 

como seu objeto; 2) o objetivo da pulsão é a satisfação, mas uma satisfação sempre parcial. 

Assim, a pulsão nunca se extingue, sempre permanece como força constante, indestrutível; 3) 

para se entender o narcisismo é necessária a noção de autoerotismo que foi observado por 

Freud a partir do sugar infantil, onde o importante desta prática é que a criança encontra como 

seu objeto o próprio corpo, e não apenas o seio da mãe
30

. Tal independência em relação a um 

objeto externo marca o caráter não adaptativo da sexualidade humana, e por isto o termo 

pulsão se distingue tanto da ideia de instinto: 

 

 

A sexualidade não tem sua origem no biológico, assim como uma ordem secundária 

pode ter sua origem em uma ordem primária que a fundamenta e fornece seu 

princípio de inteligibilidade. Se o pulsional é um “desvio”, certamente não é do 

biológico. O pulsional é desviante em si mesmo, desvio original e não desvio de 

outra ordem da qual é tributário.
31

 

 

 

A criança busca no sugar um prazer experimentado inicialmente como satisfação da 

necessidade de nutrição, orgânica. Mas a boca, órgão relacionado com a alimentação, possui 

outra característica: ela está vinculada ao prazer/desprazer. Embora a série desprazer/prazer 

esteja apoiada nesta exigência orgânica da alimentação no início da vida, ela é autônoma 

desta, e por isto mesmo pode se vincular a vários objetos que não necessariamente alimentem 

o bebê. O exemplo mais notável disto é a utilização do bebê de seu próprio dedo no chuchar. 

O autoerotismo não só evidencia a sexualidade humana desvinculada do caráter biológico 

instintual, mas também esta capacidade de experimentar a sexualidade numa parte do corpo 

que, após ser unificada a imagem corporal, servirá como precedente para que o prazer possa 
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ser sentido tendo como objeto de satisfação o próprio Eu. Este Eu trata-se de “uma 

representação complexa ou mesmo de um complexo de representações cuja fonte última são 

as imagens provenientes das impressões externas”
32

. 

 A ideia de libido é outro ponto fundamental para entender o narcisismo
33

. Embora sua 

noção não seja clara e unívoca para a psicanálise, existindo várias formulações diferentes 

dentro do próprio texto freudiano, algumas características da libido são invariáveis em Freud: 

a libido é unicamente referida à pulsão sexual, possuindo caráter notoriamente quantitativo, já 

que é concebida como energia capaz de aumento, diminuição, distribuição e deslocamento, 

que tornam possível a concepção de sexualidade humana; mas também possui caráter 

qualitativo, que marca sua diferença em relação a qualquer outra energia que possa haver nos 

processos psíquicos, como nas chamadas pulsões de autoconservação ou, posteriormente, o 

que Freud nomeou como pulsão de morte. Esta noção qualitativa é especialmente importante 

na primeira tópica, pois tem a ver com o dualismo das pulsões: a libido é a energia essencial 

das pulsões sexuais e nos investimentos objetais, em oposição às pulsões de autoconservação, 

que tem “sua energia – interesse – a serviço do eu, visando a autoconservação do 

indivíduo”
34

. É justamente com a introdução da noção de narcisismo na teoria freudiana que 

tal dualismo da primeira tópica é abalado, já que Freud vai justamente mostrar que a libido 

pode ser retirada dos objetos sexuais e voltada ao próprio Eu, onde este Eu viraria, ele mesmo, 

um objeto. 

O Eu vai se formar justamente na economia libidinal das séries prazer/desprazer e nas 

representações ligadas a essas economias. Assim, com todos os representantes psíquicos 

nivelados pelo princípio de prazer, o Eu se constituirá a partir de traços privilegiados que 

conseguiram se estabelecer como uma rede ou conjunto. Falar de uma economia libidinal 

narcísica é falar do direcionamento e concentração de investimentos neste conjunto de traços 

privilegiados chamado de Eu. 

Com os textos da segunda tópica, principalmente no Além do princípio de prazer, de 

1920, o dualismo psíquico assume sua forma definitiva, e Freud erige sua vitória sobre o 

monismo de Jung: “as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação são unificadas sob o 

nome de pulsões de vida, cuja energia é a libido, e contrapostas à pulsão de morte, cuja 

energia é a destrutividade”
35

. Contudo, permanece o fato de que a libido pode investir 
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qualquer objeto, inclusive o próprio Eu, tendo apenas como referencial seu movimento. Este 

movimento da libido é sempre uma tentativa de repetir uma experiência primordial de 

satisfação junto a um objeto perdido, que, em analogia, se tem o seio materno.  

Ora, é objeto perdido porque toda imagem mnêmica é formada por um complexo de 

neurônios que, através do tracejo das quantidades de energia neles, ou de suas catexias, vão 

representar na constituição da imagem uma série de características ou de traços distintos. A 

catexia de desejo gerada pela imagem mnêmica da experiência de satisfação seria então 

constituída por uma série de neurônios que dificilmente ou nunca será igual a qualquer outra 

percepção do mundo externo. Por isso que as imagens percebidas depois conseguirão ter, no 

máximo, um ou outro traço correspondente à imagem desejada. E, embora uma imagem 

percebida possa entrar nesta cadeia associativa com a imagem desejada, a experiência de 

satisfação só poderá ser sentida em parte, já que só em parte se iguala a imagem mnêmica da 

imagem percebida
36

. 

Contudo, é em torno deste objeto perdido que as tramas das representações irão tecer-

se, e a libido procurará [re]encontrá-lo. Os caminhos desta procura “são os caminhos da 

memória, caminhos que foram outrora marcados pela facilitação. Ficamos interminavelmente 

girando em torno desse centro (a) sem jamais atingi-lo. Esse centro é a Ding de que nos fala 

Freud no Projeto de 1895”
37

. 

Com ou sem brigas, respondendo ou não a críticas, o importante é que o texto 

freudiano de 1914
38

 estabeleceu as características fundamentais do narcisismo na psicanálise. 

Localizando a ideia de narcisismo no entendimento clínico de sua época como relacionado 

entre as perversões sexuais, Freud explica que o termo narcisismo teria sido escolhido por P. 

Nacke em 1899 para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se 

fosse um objeto sexual, acariciando-o até obter satisfação sexual. Contudo, com a pesquisa 

psicanalítica, Freud desvia a ideia de narcisismo relacionada apenas à anormalidade para 

vinculá-la ao desenvolvimento regular da sexualidade. Para Nasio, esta vinculação ao 

desenvolvimento normal da sexualidade se dá pela primeira vez em 1911, a propósito do 

estudo sobre a psicose no caso Schreber, na qual postulou “o narcisismo como um estádio 

normal do desenvolvimento da libido”
39

. 
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 Os indícios apresentados por Freud
40

 e que o levaram a pensar em tal normatividade 

narcísica foram vários: a megalomania e o abandono do mundo externo pelos esquizofrênicos; 

certo desinvestimento em objetos externo e investimento em fantasias nos neuróticos 

obsessivos e histéricas; e a crença de alguns povos antigos, e de crianças, na onipotência de 

seus pensamentos e de seus desejos. Tais indícios são mencionados por Freud para tentar 

escapar do lugar comum dado em sua época ao narcisismo, estabelecendo uma etiologia 

específica de acordo com sua teoria da libido. Mas, até sua própria construção teórica da 

libido, anterior a este texto de 1914, é problemática para explicar porque algumas pessoas 

concentram-se ferrenhamente em si mesmos a ponto de gerar demasiado sofrimento. 

Tal problemática se revela numa espécie de dicotomia existente entre libido do Eu e 

libido objetal, que é derivada do dualismo inicial dos textos freudianos de pulsões do Eu e 

pulsões sexuais. A teoria do narcisismo vem, então, se situar historicamente bem no meio dos 

dois paradigmas freudianos: do paradigma determinista da primeira tópica e de uma nova 

concepção de aparelho psíquico marcada principalmente pela pressão das pulsões e pelo 

caráter caótico da pulsão de morte, na segunda tópica
41

. 

Na primeira tópica se encontra o primado do princípio de prazer e o estabelecimento 

da importância da fantasia na constituição da realidade de todos os neuróticos. O aparelho 

psíquico se constituiria, na lógica da primeira tópica, para se afastar da dor ou transformá-la 

em prazer, tentando dar um destino à intensidade acumulada por não ter conseguido ser 

descarregada imediatamente pelo aparelho motor. É no fracasso da descarga motora, da ação 

reflexa, que o aparelho psíquico se constitui. Assim, o aparelho psíquico, através de suas 

produções fantasmáticas e sintomáticas, vai estar sempre tentando balizar, manter constante, 

as intensidades sofridas pelo corpo, constituindo assim a realidade. 

Abandonar a teoria da sedução infantil foi um meio encontrado por Freud para 

proteger a imagem do pai e seu lugar como protetor. Este lugar do pai como protetor é 

metáfora, indicação, para uma ideia de que existe algo de concreto, algo de sólido em que o 

Eu pode se edificar, dando a ele a impressão de que não está abandonado no mundo, de que é 

zelado por algo ou alguém, seja este os pais, a nação ou um deus. Por se erguer em bases 

sólidas, o aparelho deveria também ser sólido, eficaz, conseguir dar um sentindo ou uma 

resposta satisfatória a tensão obtida. O sintoma, ou a patologia, seria apenas expressão de uma 

resposta não eficaz. Mas na segunda tópica, principalmente depois de ser abalado com os 

                                                           
40

 FREUD, Op. cit. 
41

 BIRMAN, Joel. Estilo e modernidade em psicanálise. São Paulo: Ed. 34, 1997. 



28 
 

eventos da Primeira Guerra Mundial, Freud vai indicar a falha nos mecanismos 

antecipatórios, retomando a teoria do trauma. O aparelho é, em suma, ineficaz em dar 

respostas satisfatórias, principalmente pela não existência do objeto que condiz com a 

resposta enviada. Por isto, o pai falha, por não ter conseguido antecipar a dor sentida pelos 

filhos
42

. O fracasso do pai é o fracasso da tradição e da confiança nos líderes e na nação. É o 

principio de nirvana que reina na segunda tópica, uma espécie de mito de uma época remota 

onde não se sentia dor. 

 

2.2 Da multiplicidade à unidade: a conformação do Eu 

 

É pelo conceito de narcisismo que Freud vai poder pensar e conceber o Eu. Até sua 

obra de 1914, Freud ainda não havia trabalhado criticamente o Eu, sendo este até então 

pensado de acordo com o campo da Psicologia Clássica profundamente marcada com o 

pensamento de Descartes
43

, onde o Eu é identificado com a ideia do “penso, logo existo”. 

Assim, nos momentos iniciais do seu pensamento, Freud não atribuía ao Eu nenhuma 

especificidade teórica, aparecendo com várias significações possíveis dependendo de onde o 

termo era usado. Mas, se existe uma característica que perpassa todos os usos do Eu, esta é a 

consciência
44

. 

Mesmo categorizado no registro da racionalidade e do pensamento, Freud não localiza 

o Eu como instância originária. Ninguém nasce com um Eu pronto. O que é originário para 

Freud é a dispersão, presenciada no autoerotismo e na sexualidade perversa polimorfa
45

. 

Afirmar que o Eu não é originário é afirmar que ele não é biológico, e sim uma instância 

psíquica. Se existe algo de biológico no psíquico dentro do texto freudiano isto seria a força 

da pulsão. Nas pulsões, apenas a existência de uma força do organismo que possui como fim a 

descarga da tensão interna, que é sentida como desestabilidade ou dor, é algo de puramente 

biológico que influência o psíquico. Contudo, o que Freud mostra, é que tal tensão só poderá 
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ser descarregada no momento em que um outro lhe oferecer um objeto de satisfação. A partir 

deste momento o psíquico se afasta decisivamente do biológico
46

. 

A única coisa que o organismo quer é a descarga. É o outro que irá oferecer um objeto. 

Aqui temos a passagem da atividade para a passividade. O organismo pulsa, exige uma ação 

que reduza a intensidade interna, mas é apenas no retorno ao organismo desta satisfação 

propiciada pelo objeto vindo do outro, que tal intensidade será reduzida. É neste momento que 

se constitui uma zona erógena, bem como é neste momento que organismo começa a se tornar 

corpo
47

. O corpo é a apropriação do organismo constituído pelas zonas erógenas. Como a 

zona erógena só é constituída do retorno pelo outro dos objetos de satisfação, então o corpo é 

uma experiência fundamentalmente constituída pela existência do outro. Assim, para a 

psicanálise, o corpo é sempre um corpo erótico. 

Ora, o ser humano é então marcado fundamentalmente por sua incapacidade de existir 

sem o outro, pela falha de seu organismo frente às exigências da vida. Vemos isso nas pulsões 

e seus destinos, onde Freud parte da ideia da biologia evolutiva do século XIX, onde: 

 

 

a falta de mielinização das fibras nervosas impede o funcionamento eficaz do 

sistema nervoso, que não pode regular, assim, o afluxo de estímulos e a produção de 

respostas neurais. Com tal aparelho nervoso, o organismo humano não pode 

responder às diferentes exigências que lhe são impostas, advindas dos meios externo 

e interno, para estabelecer a sua sobrevivência. Enfim, ao nascer, o organismo 

humano é biologicamente inapto para a vida.
48

 

 

 

O desamparo psíquico é contrapartida desta prematuridade: a ideia da psicanálise é 

que mesmo quando a prematuridade acaba, permanece o desamparo. Esta é a condição infantil 

do organismo humano: o choro da criança é o símbolo de sua impotência. A criança quando 

chora não está pedindo nada, é a mãe que transforma tal choro em demanda. O que a criança 

quer é a ausência da excitabilidade. É o ato materno de cuidar que vai criar o acolhimento, o 

que implica na lógica de que toda demanda é demanda de amor. 
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Desta forma, a função materna tem duas características: interpretar o porquê do bebê 

chorar, e oferecer o objeto para apaziguar o desamparo. Esta constituição da oferta de um 

objeto, levando em conta tanto o lado de quem propôs, quanto o do para quem foi proposto, é 

a condição da experiência de satisfação. Se não houver esta constituição o bebê morre. É 

através deste objeto oferecido pelo outro, propiciando satisfação, que existe o retorno da 

pulsão à sua fonte, neste fechamento cíclico onde, o que era atividade no início, através do 

direcionamento da intensidade como excitabilidade, se transforma em passividade, na 

satisfação desta intensidade. Nisto, as zonas erógenas serão demarcadas e se começará a 

transformação do organismo em corpo. A pulsão se dá em todo este ciclo e não apenas na 

excitabilidade. No momento em que a pulsão volta, e o organismo se torna corpo, o que é 

próprio se constitui. É a apropriação do organismo pela constituição do corpo. Estamos 

sempre produzindo corporeidade, ou seja, nosso corpo é uma produção constante
49

. 

Apenas um amontoado de zonas erógenas não é suficiente para a delimitação corpórea 

e a conformação do Eu. É preciso uma nova ação psíquica para transformar a multiplicidade e 

a dispersão destes amontoados de zonas erógenas num corpo delimitado e único, total. Esta 

nova ação é o recalque, que vai aplicar um sistema de equivalência a todas as zonas erógenas 

a partir de um único critério: o princípio de prazer
50

. Só a partir disto o que é sentido numa 

zona erógena não diz apenas respeito àquela zona erógena, mas a todo o corpo. Uma picada 

na ponta do dedo não implicará apenas perigo ou dor na ponta do dedo, mas a todo o Eu.  

A criação de um Eu implica a formação de fronteira e um sistema de equivalência das 

zonas erógenas, e é papel do recalque fazer a passagem da economia auto-erótica para a 

economia narcísica através da imposição deste sistema de equivalências baseado no princípio 

de prazer. Isto quer dizer que, para a constituição do Eu narcísico, é necessário a constituição 

do Inconsciente e o primado do princípio de prazer.  

O trabalho sobre o estádio do espelho de Lacan
51

 é essencial para se entender a 

constituição do Eu. O estádio do espelho não é apenas um momento do desenvolvimento, mas 

exerce função exemplar enquanto figura primordial do Eu, constituindo-o e dando as 

coordenadas nas suas relações com outras imagens, principalmente com as imagens que o 

próprio Eu assume ou venha a assumir. O vislumbre da forma total do corpo humano propicia 
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um domínio imaginário do seu corpo prematuro. É na ascensão deste vislumbre que se pode 

criar uma imagem de corpo unificado, diferentemente do que se tinha até então, onde apenas 

sentia multiplicidades de sensações nas mais diversas partes do corpo. É uma antecipação do 

domínio psicológico que dará a todo seu domínio motor efetivo um estilo próprio
52

. 

 A propósito disto, Lacan vai se valer da experiência do buque de flores
53

. Colocados 

em lugares diferentes um vaso e um buque de flores, um observador destes irá vê-los 

separados. Mas, ao se introduzir um espelho convexo em um ponto específico, o observador 

verá agora a imagem composta do vaso com as flores dentro dele. O que é múltiplo na 

realidade toma unidade pelo imaginário. Esta é uma experiência exemplar que mostra como 

só podemos nos tornar um Eu mediante a imagem de um espelho, seja este uma superfície 

polida, seja uma pessoa. Enquanto flores e buquê separados representam as mais variadas 

sensações amorfas que se pode sentir num momento de não integralidade corpórea, ao se 

unificar com o espelho, ganham unidade, consistência. O Eu se forma a partir dos vários 

pedaços separados que vão constituindo um conjunto mediante os diversos espelhos que são 

os outros. 

 O estádio do espelho é o que Lacan chama de aventura original “através da qual, pela 

primeira vez, o homem passa pela experiência de que se vê, se reflete e se concebe corpo 

outro que não ele mesmo”
54

. Este é o momento onde distinções ainda não foram realizadas, 

não existe Eu, objetos etc. Apenas uma massa amorfa, uma realidade que não é, em nenhum 

aspecto, delimitada. Algo que não cessa de não se inscrever: “a só vista da forma total do 

corpo humano dá ao sujeito um domínio imaginário do seu corpo, prematuro em relação ao 

domínio real”
55

. É a ascensão jubilatória da imagem do corpo que propicia uma primeira 

distinção desta massa amorfa: o que faz parte do Eu e o que não faz parte do Eu, ou o Eu e o 

não-Eu. 

  

2.3 Sua majestade, o bebê: a positivação do narcisismo infantil  
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O caminho trilhado por Freud para pensar o narcisismo no texto de 1914
56

 foi estudar 

a hipocondria, a propósito das pulsões do Eu ou das pulsões de autoconservação, e as relações 

amorosas, a propósito das pulsões sexuais
57

. Seguindo uma sugestão de Sándor Ferenczi, 

Freud passa a considerar que, numa enfermidade orgânica, a libido é retirada dos objetos do 

mundo externo e é voltada para a parte corpórea enferma. Perde-se o interesse de qualquer 

objeto do mundo externo que não diga respeito àquele sofrimento. Dentre os objetos que a 

libido deixa de investir estão os objetos amorosos. Por isso, é no buraco do molar, e não na 

pessoa amada, que se concentra toda a alma do poeta quando se está com dor de dente, 

lembrando a referência de Freud a Wilhelm Busch
58

. 

 O interesse na hipocondria, diferente de uma doença orgânica qualquer, surge do fato 

do enfermo se concentrar em seu sofrimento mesmo sem que exista alguma demonstração 

orgânica de tal enfermidade. O que há na hipocondria é um acúmulo da libido no Eu que, 

aumentando a tensão psíquica, é sentida como desprazer, sofrimento. Caso o investimento da 

libido no Eu exceda certo limite, o próprio organismo, ou mais especificamente, a psique, 

começará a adoecer. A elaboração psíquica colabora para o desvio desta tensão, 

principalmente no movimento de investir a libido em objetos, sendo estes reais ou 

imaginários. Por isso, na hipocondria, onde a libido é abundantemente concentrada numa 

parte do corpo, ou na megalomania, onde é concentrada nesta imagem exacerbada do Eu, o 

sofrimento psíquico é maior do que numa neurose, onde a libido se concentra na produção de 

fantasias. Isto se dá porque na produção de fantasias, embora objetos materiais estejam 

ausentes, é ainda em cima de objetos que a libido se concentra e se distribui, e não totalmente 

no próprio Eu. As fantasias propiciam na neurose o não represamento da libido no Eu. 

Represamento este considerado um dos grandes problemas na megalomania e na hipocondria. 

 Nasio
59

 comenta estas espécies de distribuição da libido como sendo os cortes da 

libido. Ele busca o texto em que Freud fala sobre o luto e a melancolia, de 1917, para falar 

sobre a identificação narcísica. A melancolia seria a identificação com a imagem de um objeto 

amado, mas que foi perdido. Tal identificação é uma regressão a um modo arcaico de relação 

com o objeto, a incorporação. Três anos mais tarde, Freud posiciona este narcisismo ligado ao 

Eu como um narcisismo secundário, pois se constitui da libido retirada dos objetos e que 

veem ao Eu, através das identificações: “o narcisismo secundário se define como o 

                                                           
56

 FREUD, Op. cit. 
57

 Ibid. 
58

 Ibid. 
59

 NASIO, Op. cit. 



33 
 

investimento libidinal (sexual) da imagem do eu, sendo esta imagem constituída pelas 

identificações do eu com as imagens dos objetos”
60

. 

 Mas, os cortes da libido podem se apresentar de outras formas: na neurose, embora 

aparentemente a libido seja desvinculada dos objetos amorosos, seu investimento em relação a 

tais objetos permanece na fantasia; já na esquizofrenia isto não acontece, existe um real 

desinvestimento dos objetos e uma fixação da libido no Eu; contudo, em casos de doença, seja 

real, ou imaginária, como na hipocondria, o neurótico pode desvincular parte de sua libido dos 

objetos e centrar no Eu, ou ainda, centrar numa parte específica de seu corpo: “sem que o 

corte com o objeto seja total, elas produzem um „redobramento narcísico‟ que susta o 

movimento do desejo”
61

. 

Quando Freud fala que o homem tem dois objetos sexuais primitivos “ele próprio e a 

mulher que se ocupa dele”, este “ele próprio” é da sua imagem que ele está falando. Isto vai 

ter relação direta aos dois modelos de escolha amorosa, o narcísico e o Anlehnung, de apoio, 

respectivamente
62

. 

A escolha amorosa de tipo narcísico é aquela em que o indivíduo ama o outro por 

representar o que ele próprio é, ou o que foi um dia, ou o que queria ser, ou a pessoa que foi 

parte dele próprio um dia
63

. O investimento narcísico aqui é constante, porque o amar ao outro 

representa diretamente o amar o meu próprio Eu. Já a escolha objetal de apoio tem a ver com 

os objetos que lhe deram as primeiras experiências de satisfação, seja em relação à 

alimentação, ao cuidado, ou à proteção, ou seja, com a mãe e o pai. O investimento narcísico 

aqui só se dá em via indiretas, porque o amar ao outro só vai significar amar ao meu Eu se 

este outro retribuir o amor dado. 

 Na época em que escreveu tal texto, Freud considerava que em sua cultura estes dois 

tipos de escolhas objetais caracterizavam a forma de amar de homens e mulheres. Enquanto a 

escolha objetal de apoio é mais característico nos homens, que em geral têm o costume de 

enaltecerem o objeto amado, surgindo um estado de enamoramento que empobrece o 

investimento no seu eu em favor do objeto amado; a escolha objetal narcísica, em geral, é 

mais facilmente observada nas mulheres que, para compensar a pouca liberdade dada para 

elas pela sociedade, passam a amar intensamente sua própria imagem, tendo por necessidade 

serem amadas, escolhendo como objeto para se enamorar aquele que demonstrar tal grau de 
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amor. Freud comenta então que o grande fascínio exercido por estas mulheres em tais homens 

deriva do fato de que “o narcisismo de uma pessoa tem grande fascínio para aquelas que 

desistiram da dimensão plena de seu próprio narcisismo e estão em busca do amor objetal”
64

. 

 Enquanto a escolha objetal de apoio propicia a escolha de duas formas de objetos, 

relacionada à mulher que o nutria, ou ao pai que a protegia; a escolha objetal narcísica 

também propicia algumas formas de objetos: algo que pareça com o que ela mesma é, ou ao 

que ela mesma foi um dia, ou ao que ela gostaria de ser, ou a algo que foi parte dela mesma, 

como um filho. É este último caso, ser mãe, entendido por Freud como o único caminho que 

conduz para um completo amor objetal para as mulheres narcísicas. Disto, outro aspecto 

fundamental sobre o narcisismo é formulada, o de que a atitude tenra dos pais para com seus 

filhos é revivescência do seu próprio narcisismo infantil há muito tempo abandonado. Os pais 

atribuiriam à criança todas as perfeições e esqueceriam todos os seus defeitos, onde: 

 

 

se verifica a tendência a suspender, face à criança, todas as conquistas culturais que 

o seu próprio narcisismo foi obrigado a reconhecer, e a nela renovar as exigências de 

privilégios há muito renunciados. As coisas devem ser melhores para a criança do 

que foram para seus pais, ela não deve estar sujeita às necessidades que 

reconhecemos como dominantes na vida. Doença, morte, renúncia à fruição, 

restrição da própria vontade não devem vigorar para a criança, tanto as leis da 

natureza como as da sociedade serão revogadas para ela, que novamente será centro 

e âmago da Criação. His Majesty the Baby, como um dia pensamos de nós 

mesmos.
65

 

 

 

 Esta frase “como um dia pensamos de nós mesmos” indica algo importante de uma 

determinada fase do narcisismo: o seu término. É obvio que um sentimento de onipotência 

para com a vida não é tão facilmente encontrado na fala de um adulto, sendo até muito difícil 

ser reparado nas próprias crianças. Mas se alguém, em algum tempo, se sentiu absolutamente 

onipotente, ou se é a partir de suas memórias atuais que ele pensa que já se sentiu assim, este 

tempo, provavelmente, já acabou, é um tempo sempre passado. Esta espécie de fase mítica do 

narcisismo é nomeada como narcisismo primário. O narcisismo primário da criança é 
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essencialmente a maneira pela qual os pais veem a criança. A criança é então “o que fazem 

dela os pais na medida em que aí projetam seu ideal”
66

. 

Um fator importante apontado por Birman para se entender a importância desta “sua 

majestade, o bebê”, e que ele encontrou dentro do texto de Foucault, é o que diz respeito ao 

surgimento de uma população qualificada através da biopolítica e de uma sociedade 

disciplinar
67

. Nisto, uma antiga noção de riqueza que era centrada na territorialidade passa 

para uma noção de riqueza centrada na qualidade de vida da população. A qualidade de vida 

passa a ser medida pelas boas condições de saúde e de educação, que é o que vai subsidiar a 

medição do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

A riqueza era circunscrita com o território, era uma riqueza do estado. Assim, a 

riqueza do Estado era uma riqueza econômica. Em certo momento do século XVIII, a riqueza 

do Estado vai ser a qualidade de vida da população, que em termos gerais é a soma da 

qualidade da educação e da saúde desta população. A própria ONU vai qualificar as nações 

mais desenvolvidas em termo de IDH. Desta forma, o desenvolvimento no ocidente se dá na 

seguinte direção: uma medicalização do espaço social; universalização do ensino; passagem 

de uma sociedade para o espaço urbano; passagem da família extensa, caracterizada pela casa 

grande com avós, tios, vários parentes juntos, além de empregados os quais se confundiam 

como parte da família, para uma família nuclear, com apenas pais e filhos e sendo a maior 

preocupação dos pais os cuidados com os filhos
68

. 

Não é à toa que na modernidade a família será o valor acima de tudo. A passagem da 

família tradicional extensa para a moderna nuclear se iniciou na passagem do século XVIII 

para o século XIX. A família nuclear, constituída apenas por pai, mãe e filhos, se caracteriza 

pela mãe ocupando o espaço privado, responsável pelos cuidados dos filhos e do marido, e 

pela manutenção do lar; já o pai é o responsável em ter um trabalho e ocupar o espaço 

público, além de sua figura ser sempre evocada pela mãe quando não conseguia fazer seus 

filhos a obedecer. Assim o pai, mesmo sem estar em casa, tinha sua presença firmada pelo 

discurso materno, deixando uma aura de medo e de castração
69

; já as crianças, os filhos, vão 

adquirir uma importância fundamental, pois estas vão ser a chave para se pensar o 

desenvolvimento da nação com alta qualidade de vida. 
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É a criança que precisa ser educada e ser saudável para que a nação possa ser rica. 

Infância e a adolescência ganham uma conotação que até então não existiam: vão gerar o 

capital simbólico e o capital econômico da nação. O bebê se torna, então, “a sua majestade”. 

O olhar da sociedade se volta para a criança, assim como algumas ciências específicas para 

ela, como a pediatria e a própria ginecologia, que no início, era voltada apenas para assegurar 

um aparelho reprodutivo saudável. As crianças, pela primeira vez, são categorizadas em 

hierarquias, dependendo da maturidade intelectual e afetiva, o que vai propiciar o surgimento 

da instituição escolar com hierarquização de ensino e cognitiva, berço da psicologia do 

desenvolvimento. E é por isso que Freud dá tanta importância para a infância, pois esta já era 

fundamental em sua sociedade. 

O lugar da criança é altamente investido na modernidade, e isso gera estas 

expectativas e desejos positivos aos quais Freud se refere no narcisismo primário. Quando 

Freud fala de “sua majestade, o bebê”, está referenciando apenas ao que já é plenamente 

concebido neste contexto moderno, onde a criança está em alta no discurso cultural. Por isso 

que este investimento positivo dos pais para com os filhos se evidencia nesta época, bem 

como todos os aspectos de fascínio que os adultos têm para com as crianças.  

  

2.4 A forma e o conteúdo: do Eu ideal ao ideal do Eu 

  

 O texto de 1914 é importante também por distinguir o Eu ideal do ideal do Eu
70

. Freud 

distinguiu dois narcisismos, o primário e o secundário, sendo o narcisismo primário um 

estado que nunca se pode observar diretamente, sendo apenas formulado por raciocínio
 71.

 Tal 

raciocínio parte da ideia de que originalmente não existia nenhuma unidade comparável ao 

Eu, onde este vai se desenvolvendo progressivamente. A primeira satisfação da libido seria o 

autoerotismo, ou melhor, o prazer que o órgão retira de si mesmo. Este é o estado onde os 

objetos investidos pela pulsão são as próprias partes do corpo. É durante este período de 

aparente fechamento em si mesmo do bebê, de sua autossuficiência, que os pais projetam seus 

sentimentos de onipotência infantil, elegendo seu status a de uma majestade. O narcisismo 

primário representa “uma espécie de onipotência que se cria no encontro entre o narcisismo 

nascente do bebê e o narcisismo renascente dos pais”
72

. As palavras dos pais seriam como 
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desejos não realizados destes, transformados em votos, que esperam sua realização pelos 

filhos. Imagens e palavras dos pais vão constituir o narcisismo primário que, em si mesmo, só 

é inteligível muito após o seu término, quando, do sentimento de onipotência, a criança ou o 

adulto só enxergam sombra e vestígios de discurso. 

 O Eu ideal é em Freud, segundo Garcia-Roza
73

, constituído da confluência destas 

ações e falas dos pais que, em revivescência de seus narcisismos infantis perdidos, atribuem 

ao filho todas as perfeições, além de concederem a eles privilégios que foram obrigados a 

abandonar, e da imagem unificada que a criança consegue fazer de seu próprio corpo. Este Eu 

ideal corresponde ao narcisismo primário. O Eu ideal é constituído pelo discurso dos pais, que 

abandonam qualquer consciência crítica sobre seus filhos em favor da construção de uma 

imagem idealizada
74

. 

 O estádio do espelho evidencia também a construção deste Eu ideal. Assim temos os 

tempos lógicos do estádio do espelho: a) olhar do bebê de sua imagem no espelho; b) não 

reconhecimento desta imagem pelo bebê; c) a confirmação da mãe que aquela imagem é o 

bebê; d) incorporação da imagem como uma gestalt de si mesmo, onde haverá a experiência 

de jubilo, que é uma sensação de triunfo sobre o desfalecimento corporal. Esta experiência de 

jubilo é correlata ao Eu ideal
75

. 

 Mesmo com o aparente término do narcisismo primário, o Eu ideal acaba por 

encontrar uma maneira de sobreviver. Esta maneira se faz através do ideal do Eu. Com a 

libido tendo que ser esvaziada do narcisismo primário devido a perturbações e proibições 

decorrentes principalmente do seu meio social ao qual o infante está imerso, tais como ideias 

e normas morais, religiosas e familiares, uma das possibilidades de investimento da libido é 

também em ideais. Tais ideais não são apenas inteligíveis cognitivamente, mas são 

reconhecidos como determinantes para a constituição do Eu. A censura não vem 

simplesmente do Eu, mas do auto-respeito do Eu, ou melhor, do ideal do Eu. Este ideal do Eu 

vai medir seu Eu atual. O ideal do Eu no estudo freudiano do narcisismo tem um papel muito 

importante: “A esse ideal do Eu dirige-se então o amor a si mesmo, que o Eu real desfrutou na 

infância. O narcisismo aparece deslocado para esse novo Eu ideal que, como o infantil, se 

acha de posse de toda preciosa perfeição”
76

. O Eu ideal seria então este Eu que consegue 

atingir o ideal do Eu, e por isto mesmo tem a posse de toda perfeição e satisfação sentida no 
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tempo do narcisismo primário. Esta é uma das maneiras do Eu ideal sobreviver ao fim do 

narcisismo primário. 

 Mas como atingir o ideal do Eu é ademais uma tarefa hercúlea, incapaz de realização 

pelo pobre Eu real, este Eu ideal acaba ficando apenas como promessa, ou melhor, como 

souffrance, negócio inacabado, assim como o próprio narcisismo primário é sempre 

lembrança insistente. Tanto o Eu ideal, quanto o ideal do Eu permanecem se transformando e 

se acrescentando na vida do adulto. 

 Já o movimento narcísico de investir no ideal do Eu é considerando como narcisismo 

secundário. É secundário por vários motivos: seja porque logicamente já existiu um 

narcisismo anterior; ou porque o investimento libidinal feito neste ideal é um investimento 

desviado dos outros objetos; ou ainda porque este próprio ideal se constitui como um objeto 

que mediará a satisfação obtida. Neste último caso, o investimento libidinal no Eu só chegará 

secundariamente, pois será mediado pelo seu ideal. O ideal do Eu é o meio pelo qual as 

pessoas tentam alcançar a completa satisfação e perfeição narcísica que um dia foi obtida
77

. 

Mas, como lembra Garcia-Roza
78

, não há um abandono completo do Eu em benefício dos 

objetos, ou abandono completo dos investimentos objetais a favor do Eu. O que há é a 

concomitância do investimento tanto no Eu quanto nos objetos, com predominância 

momentânea em uma delas. 

 É em relação à distribuição objetal do amor, que Freud finaliza sua discussão sobre o 

narcisismo. O amor-próprio aparece como expressão da grandeza do Eu. Seja o que se tem ou 

alcançou, ou os vestígios do antigo sentimento de onipotência, vão fazer parte da constituição 

deste amor-próprio. Contudo, o investimento amoroso em si implica num desinvestimento em 

outros objetos, assim como o enamoramento por algum outro objeto implica um esvaziamento 

do Eu. Nas vias amorosas, ao amar um objeto o Eu perde parte de seu investimento narcísico, 

que só poderá ser recuperado ao ser amado. O não ser amado pelo objeto rebaixaria ainda 

mais o amor-próprio. Por isto que ter como objetivo principal ser amado é característico de 

uma escolha narcísica de objeto. Notar em si uma impotência ou incapacidade para amar, seja 

através do próprio julgamento sobre seu corpo ou sobre sua personalidade, é uma fonte dos 

sentimentos de inferioridade nos neuróticos. Aqueles que sofrem de neurose de transferência 
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se distinguem justamente dos que sofrem de parafrenias, porque enquanto aqueles têm seu 

amor-próprio constantemente rebaixado, na parafrenia é constantemente elevado
79

. 

 Então, o narcisismo secundário, ou simplesmente narcisismo, carrega consigo sempre 

este fantasma de um narcisismo primário marcado pelos vestígios do sentimento de 

onipotência e de satisfação plena. Além disto, como o desenvolvimento do Eu e seus 

investimentos libidinais nos objetos empobreceu narcisicamente este Eu, ele volta a se 

enriquecer, geralmente, ou com as satisfações derivadas dos seus objetos amorosos, no ser 

amado, ou na satisfação de cumprimento de seus ideais. Desta forma, podemos entender que o 

narcisismo tal como foi postulado por Freud
80

 é constituído dos vestígios do narcisismo 

primário, do ideal do Eu, e das satisfações obtidas de seus objetos amorosos. É em relação a 

este último modo de constituição narcísica que encontramos num pequeno comentário de 

Freud uma grande explicação da relação amorosa objetal com o narcisismo: “aquilo que falta 

ao Eu o mérito para torná-lo ideal é amado”
81

. Já que no enamoramento objetal o Eu é 

empobrecido, diminuído, logicamente as chances sentidas por este Eu para alcançar seu ideal 

também são diminuídas. Assim, nada como se sentir amado por este objeto poderá reconduzi-

lo ao narcisismo. Esta é a cura pelo amor.  

O Eu, para se desenvolver, tem que se afastar do narcisismo primário
82

. Mas, o Eu 

tenta recuperá-lo intensamente e constantemente na realidade, através de seus objetos. O que 

era, neste tempo mítico do narcisismo primário, uma satisfação do Eu oriunda apenas de si 

mesmo, através do autoerotismo, só pode vir depois, e isto é marco do narcisismo secundário, 

se for mediado pelo ideal do Eu ou pelos objetos amorosos. Perde-se, então, o imediatismo do 

amor: “Enquanto, com o narcisismo primário, o outro era o si mesmo, a partir daí só é 

possível experimentar-se através do outro”
83

. 

No narcisismo primário temos a constituição do Eu ideal, no qual o Eu se coloca como 

sendo seu próprio ideal, gerando o sentimento de onipotência e de ser o centro do mundo. Isso 

vai evidenciar a lógica do Eu prazer e do Eu desprazer, ou seja, a lógica do Eu propriamente 

narcísico, onde tudo o que é bom é meu e o que é mal é do mundo, nesta diferenciação feita 

por Freud de que o que é bom, prazeroso, coincide com o que é parte de mim, e o que é mau, 

desagradável, com o que é do mundo externo: 
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Bem no início da vida psíquica, o Eu se encontra totalmente tomado por pulsões 

[triebbesetzt] e em parte é capaz de satisfazer tais pulsões em si mesmo. 

Denominamos esse estado de narcisismo e para designar essa possibilidade de 

satisfação empregamos o termo “auto-erótico”. O mundo externo não está, neste 

momento, investido de interesse (falando de modo geral); para a satisfação pulsional 

ele é irrelevante. Portanto, neste momento, o Eu-sujeito coincide com tudo aquilo 

que é prazeroso e o mundo externo, com tudo o que é indiferente (e eventualmente, 

como fonte de estímulos, com o que é desprazeroso).
84

 

 

 

Já no narcisismo secundário, temos a constituição do ideal do Eu, no qual o Eu vai se 

medir a alguma coisa que o ultrapassa, a um ideal que ele quer atingir. Contudo, o ideal do Eu 

é constantemente abalado pela experiência de castração, pois sempre é preciso procurá-lo, e, 

mesmo se encontrá-lo em alguns momentos, este acabará se perdendo para que uma nova 

procura se inicie. 

 

2.5 Do desejo do Outro ao desejo do Um 

 

 São destas formas que o Eu é sexualizado, que o narcisismo se constitui, e que se 

transforma o desejo pelo objeto em desejo pelo Eu. Isto é o que Green chama de desejo do 

Um, com apagamento da marca do desejo do Outro: "O narcisismo é o apagamento da marca 

do Outro no Desejo do Um. A diferença instaurada pela separação entre a mãe e a criança é 

compensada pela investidura narcísica"
85

. 

 O desejo mudou de objeto, deslocando-se do Outro para o Eu. Tal deslocamento é 

bastante peculiar, já que o desejo seria, para Green, o movimento pelo qual o sujeito é 

descentrado. Ou seja, é a experiência de que falta algo de essencial para si, de central para si, 

que faz com que cada pessoa busque um objeto de satisfação para reconstituir sua unidade, 

numa ilusão de reencontrar uma identidade plena, completa, absoluta. Mas sempre que ocorre 

esta busca, sempre que se tenta colocar um objeto no lugar daquele objeto perdido mítico da 

satisfação, se renova o fracasso inicial, pois este objeto atual nunca conseguirá ser o suficiente 
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para reparar as feridas da perda do objeto original. Entretanto, quando o próprio Eu é 

colocado como objeto neste deslocamento, as frustrações que até então ocorreram são 

minimizadas. Este é o narcisismo positivo que possui também a função de neutralizar os 

demais objetos que não o Eu. Apesar de ser preciosa, esta independência em relação ao objeto 

é precária, pois logo os efeitos da solidão se farão sentir. Um endereçamento provável agora é 

se agarrar a algum objeto idealizável, como um Deus, e evitar assim as frustrações e alegrias 

das relações com os demais objetos. Poderíamos dizer, então, que aqui existe a eleição do 

ideal do Eu para se sustentar o narcisismo. O ideal passa a ser o motivo aparente e suporte 

para que o Eu aguente as frustrações e angústias por perder ou ter que renunciar ao objeto 

investido libidinalmente. 

Lacan
86

 vai falar de um narcisismo que se relaciona com a imagem corporal e que é 

fundamental por constituir a unidade do sujeito, o seu sentimento de si, ao mesmo tempo em 

que o articula numa série de mecanismos que caracteriza o homem como homem, 

diferentemente de qualquer outro animal ou coisa. A realidade vai ser constituída, então, a 

partir das relações com este narcisismo. Na reflexão no espelho, introduz-se um segundo 

narcisismo cuja importância fundamental é a relação com o outro. O outro terá valor cativante 

justamente por representar a antecipação do estabelecimento de uma unidade. O que é 

interessante é a articulação que Lacan faz do outro com o ideal do Eu: é com a identificação 

ao outro no narcisismo secundário que o ser humano pode definir seu lugar imaginário e 

libidinal no mundo: “é a relação simbólica que define a posição do sujeito com aquele que vê. 

[...] O ideal do eu comanda o jogo de relações de que depende toda a relação a outrem”
87

.  

Lacan mesmo já chamou a atenção para como Freud escreve sobre as relações 

amorosas, sempre equivalendo o objeto amado ao ideal do Eu
88

. Tal equivalência representa 

uma função econômica exemplar, pois nos mostra o quanto superestimar o objeto amado vai 

perverter totalmente a realidade, pois transfigura praticamente todos os investimentos 

libidinais, tendo estes relações diretas ou não com o objeto. Para Lacan, isto revela uma 

contradição em Freud da existência de duas noções de amor. Ou o amor é função imaginária 

no seu fundamento, ou ele é o fundamento e a base do mundo
89

. Então comenta que, como 

existem dois narcisismos, devem existir duas formas de amor, assim como no grego é Eros e 

Ágape.  
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Se o ideal do Eu mede o Eu atual, a formação deste ideal vai condicionar então para o 

Eu o recalque, pois vai aumentar as exigências do Eu de maneira a favorecer ao máximo o 

recalque. O ideal do Eu toma seu lugar no conjunto das exigências da lei
90

. Já o Eu ideal é a 

forma perfeita e fechada que gozava do amor de si na infância, momento mítico [re]vivido 

através da fala dos pais. O Eu ideal nos revela como uma imagem que goza de amor, enquanto 

o ideal do Eu é o meio pelo qual o Eu pode alcançar esse Eu ideal, e, portanto, voltar a gozar 

deste amor. O narcisismo então passa a ser desviado para este Eu ideal, sendo o ideal do Eu o 

meio pelo qual é possível este Eu atual tornar-se ideal. 

É o que Lacan comenta sobre a sedução que exerce o narcisismo. Esta visão de alguém 

fechado em si mesmo, ou mais vulgarmente, fechado em seu próprio mundo, como se 

estivesse satisfeito, pleno, exerce não só fascinação, mas também um sentimento de satisfação 

para quem vê, pois sugere que tal pessoa basta-se a si mesma, como no Eu ideal. Mas como 

bem afirmou Lacan, o objeto não pode deixar de ter referência à palavra. A inclinação do 

espelho é comandada pela voz do outro, ou seja, é pelo simbólico, pela palavra, que se define 

 

 

[...] o maior ou menor grau de perfeição, de completude, de aproximação, do 

imaginário. A distinção é feita nessa representação entre o Ideal-Ich e o Ich-Ideal, 

entre o eu-ideal e o ideal do eu. O ideal do eu comanda jogo de relações de que 

depende toda a relação a outrem. E dessa relação a outrem depende o caráter mais 

ou menos satisfatório da estruturação imaginária.
91

 

 

 

O ideal do Eu como um ideal, como sendo constituído por palavras que vêm antes e 

continuam depois de cada Eu constituído, significa, para cada Eu, a garantia de que algo 

existe para além dele, e a possibilidade de subjetivação advinda pelo estabelecimento da 

alteridade, pelo fato do outro também ter coisas boas, e não apenas más, como ocorria no 

estádio do eu narcísico.  O deslocamento da imagem do Eu ideal para este ideal do Eu se 

passa no nível de mediação pelo e para o outro, e é neste nível que a alteridade e o Eu são 

finalmente constituídos. É por isto que a ideia, Lacan comenta, nunca existe sozinha, só existe 

no meio de outras ideias. O ideal do Eu é algo a ser perpetuamente realizado, pois é 

irrealizável. O Eu ideal é este Eu que poderia realizar o ideal. O ideal do Eu, assim, nunca é 
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algo que se possa ser, mas que se tem que [per]correr atrás. A frase “eu corro atrás dos meus 

sonhos” revela bem esta posição do ideal do Eu: o “eu” sempre está atrás, nunca o alcança. 

Pois não é uma forma fechada como o Eu ideal, é algo que sempre esta se transmutando e que 

nunca se sabe bem o que é: é um ideal e não um material.  

Uma última consideração remanescente deste narcisismo até então positivado, é o 

quanto o modelo é essencial para a constituição psíquica. Lacan vai afirmar que o próprio Eu 

é constituído como um modelo
92

. A nível lógico, as implicações do conceito de espécie e de 

história natural é que não há somente cavalos, lobos ou homens, mas que também há, e é isto 

que define as espécies, o cavalo, o lobo ou o homem. Existe certo modelo, ideal, que 

possibilita a inclusão ou exclusão de seres dentro do conjunto específico da espécie.  

Não é de se espantar que a imagem tenha tanta importância na constituição dos laços 

afetivos. Na verdade, é a imagem que determina o funcionamento da mecânica sexual. Isto 

desde os animais até, principalmente, aos seres humanos. É em relações de imagens que a 

mecânica sexual é cristalizada. Com o narcisismo constituído, o Eu torna-se a imagem 

privilegiada nas relações sexuais. A própria identidade que damos aos objetos depende das 

imagens, mais ou menos acabadas, que conseguimos apreender destes
93

. Um objeto é 

justamente uma forma em diferença a outras formas no mesmo meio. Inclusive, é por isto que 

mesmo que sejamos há muito tempo amigos de uma pessoa, caso ela se produza de maneira 

radicalmente diferente do que estamos habituados a vê-la, provavelmente lhe diríamos que ela 

não é fulana, ou que mal a reconhecemos. A constituição da realidade está diretamente 

relacionada com a forma do corpo, ou com a imagem corpórea.  

Assim, a realidade que sentimos é constituída através das diversas relações 

imaginárias, seja as imagens constituintes de nosso Eu, como as imagens dos objetos que não 

fazem parte deste Eu. O objeto de investimento libidinal será justamente aquilo que mais ou 

menos se confunde com esta imagem do Eu, e é por isto mesmo que se torna um objeto 

desejável.  

Então, vimos como o narcisismo significa para o Eu a importante identidade formal ao 

sentimento de sua existência. É na identidade deste Um que o Eu se entende e dá subsídios de 

se suportar nas relações com o mundo. Onde se pode localizar originalmente o desejo através 

de nossa imagem e do corpo de nosso semelhante, ou melhor, é justamente no momento em 

que o desejo está do outro lado, no corpo do outro, que conseguimos assimilar tanto este outro 
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corpo quanto o nosso próprio. Por isso o homem nunca chega a um desejo ultrapassado, o que 

ele sempre encontra é um desejo despedaçado que é encontrado na imagem do outro. Por isso, 

sempre estamos produzindo corporeidades, bem como tudo que é do plano do psíquico deve 

ser sempre entendido como estádios, como constantes constituições e desconstituições. 

Este capítulo abordou os principais aspectos da teoria do narcisismo que foi formulada 

sobre forte influência moderna da valoração da criança no meio social, dos ideais culturais 

como rocha segura para que cada pessoa possa construir sua vida, e das relações com os 

outros como o meio para se atingir a felicidade. O que veremos no próximo capítulo é uma 

mudança significativa na contemporaneidade, baseada na exacerbação da imagem, 

espetacularização da vida e entendimento da realidade social como um simulacro, o que nos 

dará base para poder entender as novas formas de constituição do narcisismo e das relações 

afetivas do Eu com o mundo. 
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“Hoje a abstração já não é a do mapa, do duplo, do espelho ou do conceito. A simulação já 

não é simulação de um território, de um ser referencial, de uma substância. É a geração pelos 

modelos de um real sem origem nem realidade: hiper-real. O território já não precede o mapa, 

nem lhe sobrevive. É agora o mapa que precede o território – precessão dos simulacros – é ele 

que engendra o território cujos fragmentos apodrecem lentamente sobre a extensão do mapa. 

É o real, e não o mapa, cujos vestígios subsistem aqui e ali, nos desertos que já não são os do 

Império, mas o nosso. O deserto do próprio real”
94
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3 O SILÊNCIO DA IMAGEM: A VISÃO DE MUNDO DO 

ESPETÁCULO E DOS SIMULACROS 

 

As formulações sobre espetáculo, de Debord, e sobre simulacro, de Baudrillard, são os 

principais referenciais teóricos que utilizamos para caracterizar a importância destes jogos de 

imagens na contemporaneidade. Cada um destes pensamentos acaba por implicar as imagens 

e suas manipulações não apenas como importantes para os meios de comunicação de massa, 

mas como determinantes nas ações, comportamentos e laços afetivos entre as pessoas, bem 

como na forma como se apresentam assuntos políticos e sociais na contemporaneidade. É 

levando em conta as principais ideias destes dois autores que poderemos tecer, no terceiro 

capítulo, considerações sobre possíveis mudanças no narcisismo. Uma afirmação é essencial 

em toda a dissertação e liga as formulações destes dois autores: O simulacro é o axioma da 

lógica do consumo vigente em nossos dias e o espetáculo é o meio pelo qual o simulacro pode 

se concretizar e se propagar.  

 

3.1 Sobre uma sociedade imersa em espetáculos 

 

 

O espetáculo não pode ser compreendido como o abuso de um mundo da visão, o 

produto das técnicas de difusão maciça das imagens. Ele é uma Weltanschauung que 

se tornou efetiva, materialmente traduzida. É uma visão de mundo que se 

objetivou.
95

 

 

 

Guy Debord pela primeira vez formaliza uma teoria crítica do espetáculo na 

contemporaneidade, em sua obra A sociedade do espetáculo publicada pela primeira vez no 

ano de 1967. É fato que sua crítica era direcionada às sociedades nas quais se apresentavam as 

mais modernas condições de produção, que, na época era os Estados Unidos da América e 

alguns países da Europa, principalmente a França, seu país de origem. Contudo, podemos 
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pensar o Brasil de hoje também como uma sociedade do espetáculo, pensamento já 

corroborado por vários pesquisadores brasileiros
96

. 

Para entender a noção de espetáculo de Debord é necessário primeiro situar as 

condições históricas necessárias para seu desenvolvimento. O desenvolvimento das forças 

produtivas “construiu e modificou as condições de existência dos grupos humanos – até então 

condições de sobrevivência – e também a ampliação destas condições: a base econômica de 

todos os seus empreendimentos”
97

. O desenvolvimento das forças produtivas implicou 

necessariamente o surgimento e expansão das trocas entre mercadorias, e a contabilização de 

um excedente em cima do que era necessário para sobreviver, propiciado por estas trocas. 

Como as trocas de mercadorias permaneceram por muito tempo vinculadas às produções 

artesanais, onde os próprios produtores negociavam entre si, este excedente era, muitas vezes, 

escondido. Isto parece evidente, já que ninguém iria declarar para o outro com quem se 

negocia a vantagem levada na negociação. Contudo, foi só aparecerem às condições sociais de 

grande comércio para que este excedente não só se tornasse explícito, como também a própria 

finalidade destas trocas. Este excedente, que faz funcionar todo um modo de produção, é 

nomeado, desde Marx, como capital. 

Através desta forma de economia, ou seja, do capitalismo, transforma-se trabalho 

humano em trabalho-mercadoria, essencial para à sua perpetuação: 

 

 

O crescimento econômico libera as sociedades da pressão natural, que exigia sua 

luta imediata pela sobrevivência; mas, agora, é do libertador que elas não 

conseguem se liberar. A independência da mercadoria estendeu-se ao conjunto da 

economia, sobre a qual ela impera. A economia transforma o mundo, mas o 

transforma apenas em mundo da economia.
98

 

 

 

O espetáculo é o momento onde a mercadoria ocupa totalmente a vida social. Assim, 

uma sociedade do espetáculo pode ser pensada quando uma imensa acumulação de 

espetáculos perpassa toda a vida humana. O espetáculo não é só um conjunto de imagens, mas 

o fato de que as relações entre as pessoas tornam-se mediadas por imagens. Se o espetáculo se 
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torna lugar comum no cotidiano, talvez possamos dar o passo seguinte e afirmar que o 

espetáculo contribui para as próprias vivências e laços afetivos serem entendidos e sentidos 

apenas como encenações. 

Inicialmente, o espetáculo seria uma parte especial da sociedade, colocada à parte, fora 

desta mesma sociedade, constituindo assim um falso mundo próprio para receber apenas 

contemplações. E podemos pensar nas antigas comédias gregas, onde se faziam piadas até de 

reis e deuses justamente por se situarem no campo das coisas que não era para serem levadas 

a sério. Mas o espetáculo, na contemporaneidade, passa a concentrar não apenas as 

contemplações, como também todo o olhar, toda a consciência da sociedade. Este é o 

momento crucial para o espetáculo deixar de ser o produto das técnicas de difusão das 

imagens, para se tornar a própria visão de mundo da sociedade. 

A visão de mundo do espetáculo é, segundo Debord
99

, muito mais poderosa e eficaz 

do que a visão de mundo da filosofia. A visão de mundo filosófica geralmente não é 

conciliada com o que é produzido materialmente na sociedade. Enquanto na filosofia se 

propõe a pensar X, as pessoas no dia-a-dia utilizam e fabricam Y; no espetáculo, e esta é 

certamente uma de suas funcionalidades, o que é exibido como X, é facilmente encontrado 

tanto naquilo que se produz, quanto nas próprias relações pessoais, como X. A visão de 

mundo do espetáculo legitima tanto os objetos de consumo quanto as relações entre as 

pessoas a favor dos jogos de imagens e encenações. Ou seja, a visão de mundo do espetáculo 

não é só o meio, mas também sua própria finalidade: “O espetáculo que inverte o real é 

efetivamente um produto. [...] a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa 

alienação recíproca é a essência e a base da sociedade existente”
100

. Enquanto que a filosofia 

nunca conseguiu superar a teologia, o espetáculo não tenta destruí-la, e sim aperfeiçoá-la, 

ligando-a em objetos terrestres, visíveis, compráveis. O espetáculo toma a ilusão religiosa 

para reconstruí-la materialmente. 

O espetáculo não é só um adorno ao modo de vida contemporâneo, mas através de 

suas principais formas como a publicidade, a propaganda, a informação e o consumo no lazer, 

ele torna-se o modelo atual da vida dominante na sociedade
101

. Podemos pontuar que embora 

o capital dominasse as horas de trabalho do homem, sua vida produtiva, já bem antes da 

revolução industrial, a partir do espetáculo o capital passa a ter domínio também sobre as 
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horas fora da produção, sobre as horas de lazer. Ter tempo para o lazer é ter tempo para 

consumir. O lazer torna-se um novo suporte essencial para o modo de produção capitalista. 

  Desta forma, todos os aspectos da vida humana, da vida social, são sentidos como pura 

e simples aparência. Mas é muito mais do que isto. A verdade do espetáculo é a negação 

visível da vida, ou melhor, a negação da vida que se tornou visível. Negação da vida por seu 

sentido totalmente tautológico, onde: ele não deseja chegar a nenhum fim que não seja ele 

mesmo; o próprio espetáculo é a principal produção da sociedade que direciona não apenas 

toda a racionalidade do sistema administrativo, mas também todo o setor econômico 

avançado, moldando diretamente a massa crescente de imagens-objetos; e onde a única coisa 

afirmada pelo espetáculo é: “o que aparece é bom, o que é bom aparece”
102

. 

Neste mesmo passo poderíamos afirmar que enquanto a sociedade do espetáculo se 

ocupa apenas com a qualidade da propaganda dos objetos, em vez da qualidade dos objetos; 

as pessoas acabam se preocupando muito mais com a sua autopropaganda, para os outros e 

para si mesma, do que refletir sobre como vivem e qual tipo de relações têm. É neste passo 

que as relações entre os homens tornam-se dominadas pelo espetáculo, ou melhor, as relações 

humanas passam a ser a economia desenvolvendo-se por si mesma. 

Segundo Debord
103

, existem duas fases essenciais da dominação da economia sobre a 

vida das pessoas: a primeira fase definiu em toda a realização humana uma evidente 

valorização do ter em detrimento do ser; na fase atual, onde a vida já estaria totalmente 

tomada pelos resultados da economia, existe uma valorização total do parecer, utilizando-se 

como suporte o ter. A principal funcionalidade do ter é o prestígio imediato. 

Podemos justamente pensar neste ponto no qual até o último tostão do bolso é tirado 

para se poder comprar aquele objeto mais caro, aquela camisa de marca, aquele sapato de 

destaque na prateleira. Não importa se o valor pago a mais significa atributos agregados ao 

objeto, conquanto este objeto traga mais destaque social. É na exibição do objeto que o valor 

deste encontra sua razão verdadeira.  

O espetáculo segue nesta tendência hipnótica do fazer ver, onde a visão torna-se de 

longe o sentido mais privilegiado. Debord
104

 comenta que em outras épocas o tato era o 

sentido privilegiado. Contudo, o tato é totalmente desvalorizado num mundo onde não se 

precisa tocar mais nada diretamente, num mundo que é apenas para se ver. No tato, é 
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necessário ainda um outro ao qual se pode tocar; já na visão, não há necessidade nem do outro 

realmente existir, podendo ser, por exemplo, feito por computador.   

Talvez aqui esteja a função mais importante do espetáculo, função relacionada à 

separação, que é o início e o fim do espetáculo. É a separação entre as pessoas, e também a 

separação entre o homem e a produção: 

 

 

Com a separação generalizada entre o trabalhador e o que ele produz, perdem-se 

todo ponto de vista unitário sobre a atividade realizada, toda a comunicação pessoal 

direta entre os produtores. Seguindo o progresso da acumulação dos produtos 

separados, e da concentração do processo produtivo, a unidade e a comunicação 

tornam-se atributo exclusivo da direção do sistema. A vitória do sistema econômico 

da separação é a proletarização do mundo.
105

  

  

 

O espetáculo é esta linguagem comum que mantém cada homem separado do resto do 

mundo, ao mesmo tempo em que os reúne. Linguagem que reúne os homens, mas reúne como 

homens separados. É como se ele perdesse a referência simbólica daquilo que faz, com quem 

faz, e para quê faz. Todo o seu meio, todas as pessoas acabam se tornando estranhas para o 

homem que se vê como separado, como uma ilha. É este o destino do homem imerso no 

espetáculo: quanto mais contempla o espetáculo, menos pode se relacionar com os outros, 

menos pode compreender o que produz, menos pode entender sua existência e seu desejo, 

menos pode viver. 

 

3.2 Os objetos do espetáculo e o espetáculo como objeto 

 

 O movimento essencial do espetáculo é a cristalização da atividade humana, 

interrompendo seus movimentos próprios, suas mudanças. Mas, algo anterior já alicerçava 

esta capacidade do espetáculo de paralisação da atividade humana, algo bem anterior ao 

espetáculo, marco da transição da categoria de atividade para a de trabalho: a mercadoria. Não 

é que o espetáculo transforme em objetos a atividade humana, é que a mercadoria já faz isso 

há muito tempo antes dele. A mercadoria é um fetiche por dominar a atenção de toda a 
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sociedade, pois se situa não apenas como objeto privilegiado, mas como objeto que tampona a 

percepção de vários outros objetos. O máximo desenvolvimento da mercadoria só se dá no 

espetáculo, onde seleções de imagens vão se sobrepor a este objeto que já era privilegiado.  

 Interromper as mudanças na atividade humana significa também interromper 

aprimoramentos e novas qualidades que essa atividade poderia vir a ter. O espetáculo implica 

perda de qualidade na produção tão evidente, que é principalmente através do quantitativo, da 

crescente acumulação de capital, que o espetáculo se perpetua. É apenas neste movimento de 

se ter sempre mais espetáculos, e mais caros, que o espetáculo consegue se impor como objeto 

fetiche na sociedade. 

 Segundo Debord
106

, o trabalho era a única atividade humana do proletário visada e 

controlada na fase inicial do capitalismo. O que era desejado do operário era sua produção. 

Não se esperava mais nada dele. Mas foi só existir certo acúmulo e abundância de 

mercadorias que a classe dominante rapidamente pensou numa outra forma deste mesmo 

operário contribuir para a perpetuação deste sistema onde ele mesmo é explorado: o operário, 

o produtor das mercadorias, torna-se também consumidor destas. O modo de produção 

capitalista passa a englobar toda a vida do homem, tanto em seu trabalho, quanto nas horas de 

descanso e lazer. Neste modo de funcionamento, a economia política tenta dominar toda a 

humanidade, todos os aspectos da vida do homem. Com isto, a negação total do homem 

assume a totalidade de sua existência. Nada mais de humanidade, apenas maquinismo, 

instrumentalidade. 

 Assim, por todos os lados o homem se vê perpassado por este modo de produção. Até 

mesmo a automação da produção, que em tese propiciaria a liberação do homem em relação 

ao trabalho, não consegue nem ao menos reduzir sua jornada de trabalho. É claro que o 

trabalho realizado por um homem o dia inteiro é, com a ajuda da máquina, realizado em 

menos de uma hora. Mas isto não implica dizer que depois de trabalhar no dia uma única 

hora, seu empregador vai liberá-lo pelo resto do dia. Pelo contrário, vão ser criadas novas 

tarefas e novos empregos para que o trabalhador sempre continue trabalhando. É como se o 

homem trabalhasse apenas por trabalhar, sem ao menos ter nada que seja necessário produzir, 

como numa simulação
107

 de trabalho.  
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 Mas também a própria mercadoria fabricada não diz necessariamente mais respeito à 

necessidade. Ou, como Debord
108

 afirma, as mercadorias dizem respeito às necessidades de 

forma artificial. Embora o valor de troca tenha sido formado como agente do valor de uso, ele 

acabou sobressaindo-se em relação a este, passando a não mais corresponder a uma posição 

de submissão, mas pelo contrário, a uma posição de dominação. O valor de troca, agora 

autônomo quanto ao valor de uso, consegue dirigir o próprio uso. Aqui podemos situar uma 

das funções do espetáculo: dar esta artificialidade às necessidades através deste valor de uso 

fabricado pelo valor de troca.  

 O dinheiro tem toda relevância nesta fase. Geralmente sendo valorado como “o 

equivalente geral abstrato de todas as mercadorias”
109

, o dinheiro tem como uma de suas 

primeiras funções servir de intercambio entre os mais diversos bens. Contudo, nas sociedades 

do espetáculo, esta abstração do dinheiro vai servir a outras abstrações, as dos espetáculos. A 

economia, que devido a esta abstração do dinheiro, já era uma espécie de aparência, passa a 

investir mais do que nunca na aparência, nos espetáculos, promovendo a realidade como nada 

mais do que aparência. Toda a atividade englobada pela economia vai neste sentido. 

Trabalhos, estudos, lazer, tudo parece servir atualmente ao espetáculo: 

 

 

A consciência do desejo e o desejo da consciência são o mesmo projeto que, sob a 

forma negativa, quer a abolição das classes, isto é, que os trabalhadores tenham a 

posse direta de todos os momentos de sua atividade. Seu contrário é a sociedade do 

espetáculo, na qual a mercadoria contempla a si mesma no mundo que ela criou.
110

  

 

 

 Não existe mais espaço para sequer pensar sobre seu desejo e nem fazer qualquer tipo 

de mudança. Se o trabalhador é imerso no espetáculo, ele não apenas não conseguirá se 

apropriar de sua atividade, como também sequer pensará nesta. Debord
111

 aponta para o fato 

de que toda e qualquer pessoa só pode emergir da sociedade, ou seja, tornam-se sujeito, 

através das lutas existentes nesta própria sociedade. Assim, Marx nos revelou isto, a 

existência como sujeito é resultado da luta de classes. E é aqui que afirmamos ser o núcleo da 
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problemática do espetáculo: a sociedade do espetáculo tampona a luta de classes, e por isto 

mesmo, tampona a emergência do sujeito. 

 Por isto o espetáculo nos parece tão perigoso. O espetáculo não engloba apenas a 

classe dominante, ou os cosmopolitas, ou as grandes cidades. O espetáculo, favorecido por 

meios de comunicação com alcance territorial gigantesco, engloba também as periferias, os 

campos, as classes dominadas. É a verdadeira globalização. O espetáculo é a visão de mundo 

que quer ser realmente a visão para todo o mundo. Onde não pode sobrar sequer um sujeito 

excluído. 

  Todos os homens passam a estarem incluídos nesta sociedade do espetáculo apenas 

como aparência. Religião, trabalho, lutas de classe, tudo na sua vida é tão banalizado quanto o 

próprio espetáculo o é. Mas, ainda é mais complicado do que isto. A verdade do espetáculo é 

que o homem vivo torna-se representação espetacular. Sua identificação é com estilos de vida 

e modos de compreensão da sociedade apenas aparentes. Torna-se assim fácil se identificar 

com os mais diversos estilos culturais sem conhecer a cultura de onde veio este estilo. Esta é a 

possibilidade propiciada pelo consumo, não importando de que lugar se veio, conquanto que 

você consuma. O espetáculo forma esta espécie de unidade irreal que apaga as diferenças de 

classes, de nações, de religião etc., afastando o homem da consciência de sua dominação. 

 O capitalismo unifica os espaços em prol do desenvolvimento das forças produtivas, 

sem ligar para organização política, cultura ou soberania de cada nação. E aqui lembramo-nos 

de todas as críticas, boicotes políticos e bloqueios mercantis com países que se negavam a 

entrar na globalização. Todas as barreiras regionais e legais características da produção 

artesanal da Idade Média são dissolvidas ao máximo no modo de produção capitalista. O que 

cada lugar possuía de autonomia e o que cada lugar apresentava como produtos com 

qualidades peculiares de sua tradição é simplesmente desvalorizado e destruído em proveito 

da produção em série das mercadorias dos mais diversos cantos do mundo. As mercadorias 

que compõem o espetáculo são sempre mais valiosas do que o produzido nas comunidades 

locais. 

 Esta banalização da produção é comparada por Debord
112

 ao turismo. O turismo é 

justamente esta mesma circulação de mercadorias entre os mais diversos lugares do mundo. 

Só que a mercadoria neste caso tem RG, são pessoas. O capitalismo modela o território para 

que dê sustentação a sua própria estrutura, ou seja, toma o espaço independente dos valores e 
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costumes vivenciados para transformá-lo num cenário propício para o comércio. Embora não 

pareça muito diferente do que fizeram os grandes impérios há muito tempo, como o Império 

Romano, esta ocupação de território pelo capitalismo se diferencia justamente pela atitude das 

pessoas destes lugares, pois estas acabam aceitando geralmente uma coexistência pacífica 

com os que vêm de fora. Os lugares tornam-se pacíficas mercadorias banais. 

 Este pacifismo, esta extração da violência, também é percebido em outros espaços 

públicos. Com o desenvolvimento de condições urbanas em prol da produção, principalmente 

a produção industrial, os espaços que distanciavam as classes foram perigosamente reduzidos. 

Vários esforços foram feitos, inclusive desde a Revolução Francesa, para manter a ordem e 

evitar o que para muitos era inevitável: o ataque da classe dominada sobre a classe dominante. 

Mas, é com os meios de comunicação de massa que finalmente isto se tornou possível. A 

comunicação de massa, ironicamente, vai justamente suprimir a comunicação entre as 

pessoas, isolando-as em suas casas. E na sua própria casa vai isolar cada indivíduo de sua 

família. Ou seja, não é apenas a extração da violência do espaço público, é a própria extração 

do espaço público. Mas, o que significa o fim da história e da cultura? Depende de qual 

entendimento se tem de cultura. Para Debord: 

 

 

A cultura é a esfera geral do conhecimento e das representações do vivido, na 

sociedade histórica dividida em classes; o que equivale a dizer que ela é o poder de 

generalização que existe à parte, como divisão do trabalho intelectual e trabalho 

intelectual da divisão.
113

 

 

 

 É no momento mesmo em que a cultura se separa do mito dentro da sociedade, que ela 

passa não apenas a ganhar autonomia e enriquecimento material, como também começam a 

ser produzidas ideologias para dar conta desta autonomia cultural. Neste modo de 

compreensão da cultura, os atritos entre tradição e inovação são seu princípio de 

desenvolvimento interno. A cultura só se enriquece, só progride, através da inovação, desta 

busca de novas produções materiais e intelectuais. Contudo, a cultura só consegue fazer isto 

se sustentando através de sua história, de sua tradição. 

                                                           
113

 Ibid., p. 119. 



55 
 

 Para Debord
114

, o fim da história da cultura se dá na sociedade do espetáculo através 

da manutenção organizada da cultura como se esta já fosse um objeto morto que servisse 

apenas para contemplações. Desta forma, a função do espetáculo é “fazer esquecer a história 

na cultura”
115

, e para tal são utilizadas as mais avançadas tecnologias e falsas novidades. 

Lembramos aqui do que discutimos sobre o turismo: todo o vivenciado historicamente é 

destruído para que se possa moldar um cenário para o espetáculo.  

 Por isto, a partir de nossa interpretação das ideias de Guy Debord, definimos aqui 

espetáculo como o superinvestimento do capital nas imagens de tal forma que estas acabam 

tornando-se o mediador principal das relações sociais. 

 

3.3 A Economia e as revoluções estruturais do valor: sobre a ordem dos simulacros 

 

 

Mas os simulacros não são apenas jogos de signos, eles implicam relações sociais e 

um poder social.
116

 

 

  

 Ao analisar o mundo contemporâneo, Baudrillard formula a ideia de que vivemos num 

mundo regido por simulacros, e que o modo como as pessoas agem, bem como boa parte dos 

atuais acontecimentos em âmbito global, não passam de simulações. Por exemplo, um dos 

acontecimentos a propósito do qual Baudrillard faz uma afirmação desta natureza, e que acaba 

repercutindo de modo polêmico em vários países, é a Guerra do Golfo, que para ele não 

passou de uma simulação. Ele afirma isto pensando principalmente que a propaganda em 

cima desta guerra foi muito mais importante para os americanos do que qualquer dano 

sofrido. 

 Como Jean Baudrillard foi um dos teóricos mais importantes do marxismo francês, seu 

olhar e sua escrita sobre o mundo são sempre muito marcados a partir de pontos que dizem 

respeito à Economia, sendo os principais a preocupação com a produção e com o valor na 

sociedade. Em nosso estudo trabalharemos principalmente com as formulações presentes em: 
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A troca simbólica e a morte
117

, de 1976, À sombra das maiorias silenciosas
118

, de 1978, e 

Simulacros e simulação
119

, de 1981. 

 Baudrillard
120

 afirma que não existiria mais troca simbólica como forma organizadora 

no nível das formações sociais modernas. Para entender o que ele quer dizer com isto, é 

necessário primeiro entender os estágios anteriores que possibilitaram este cenário, ou seja, é 

necessário comentar a noção de valor para Baudrillard, bem como as revoluções estruturais da 

lei do valor. 

 A noção de valor em Baudrillard está diretamente relacionada tanto à Linguística de 

Saussure, quanto a teoria marxista de valores de uso e de troca: 

 

 

Saussure deu duas dimensões à troca dos termos da língua, assimilando-os à moeda: 

uma moeda deve poder ser trocada por um bem real de dado valor e, por outro lado, 

deve poder ser posta em relação com os outros termos do sistema monetário. É a 

este último aspecto que ele reservava, cada vez mais, o termo valor: a relatividade, 

interior ao sistema geral e feita de oposições distintivas, de todos os termos entre si – 

em oposição à outra definição possível do valor: a relação de cada termo com aquilo 

que designa, de cada significante com seu significado, bem como de cada moeda 

individual com aquilo que se pode obter em troca dela. O primeiro aspecto 

corresponde à dimensão estrutural da linguagem; o segundo, à dimensão funcional. 

[...] É total o paralelo, neste estágio “clássico” da significação, com o mecanismo do 

valor na produção material, tal como analisado por Marx: o valor de uso funciona 

como horizonte e finalidade do sistema do valor de troca – o primeiro qualifica a 

operação concreta da mercadoria no consumo (momento paralelo ao da designação 

pelo signo), o segundo remete à intercambiabilidade de todas as mercadorias entre si 

sob a lei de equivalência (momento paralelo ao da organização estrutural do signo) – 

os dois se articulam dialeticamente ao longo das análises de Marx e definem uma 

configuração racional da produção, regida pela economia política.
121

 

 

 

  É evidente que Baudrillard coloca esta dupla relação da significação do valor na teoria 

marxista como sendo clássica, já que, e boa parte de sua obra parece convergir nesta direção, 

uma revolução acabou com esta significação clássica do valor. Baudrillard
122

 insiste muito 

numa ideia de revolução do valor. Se formos pensar na revolução, não a partir de qualquer 
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referencial, mas no sentido propriamente marxista, revolução é o termo usado quando se fala 

de uma mudança significativa em como as pessoas produzem e reproduzem materialmente 

suas vidas. O que Marx
123

 caracteriza como revolução social é uma época de mudança 

ocasionada pelo fato das forças produtivas materiais de uma sociedade entrarem em 

contradição com as relações de produção existentes. Estas relações de produção eram até 

então o cenário no qual tais forças produtivas surgiram e/ou se desenvolveram, e em 

determinado momento tornaram-se entrave para que estas forças continuassem se 

desenvolvendo. Neste ponto, quando as relações de produção são forçadas a mudarem para o 

desenvolvimento das forças produtivas, se tem uma revolução. 

 A radicalidade com que Baudrillard se refere à revolução do valor parece estar de 

acordo com a mesma radicalidade que o termo revolução tem na teoria marxista, só que 

focado principalmente às mudanças na forma como o valor é determinado ou reconhecido. 

Estas mudanças não se dão de uma hora para outra e estão atreladas às revoluções das 

relações de produção, que, a partir do texto de Baudrillard
124

, pode ser resumido da seguinte 

maneira: Num certo tempo, nada era produzido, tudo era dado por uma instância, Deus ou a 

natureza, que concedia ou recusava suas riquezas. Além disto, se tinha a suposição de que 

todas as riquezas concedidas eram inesgotáveis. Aqui se está longe da lei mercantil do valor, e 

se há alguma lei do valor, é a lei natural do valor. A partir do momento em que o homem 

trabalha ou se apercebe do trabalho, ocorre uma mutação nesta lei do valor. Um trabalho é 

valorado em comparação com os demais dependendo da sua utilidade. Passa a existir então 

certa mensuração tanto do trabalho, quanto da produção. Dá para se calcular, saber, qual foi o 

trabalho realizado e qual o resultado obtido. 

 Mas esta lei de mercado do valor, mensurável, racional, sofreu nova mutação. A 

produção e o trabalho ficaram voláteis. A relação entre valor de uso e valor de troca deixou de 

ser evidente e mensurável. Não era mais o valor de uso que determinava o valor de troca. 

Passa-se da lei de mercado à lei estrutural do valor. Nisto, o trabalho deixa de ser uma força 

para se tornar um signo entre os signos, sendo comutável como qualquer outro signo da 

sociedade. Nesta transformação, perdeu-se a determinação histórica e afetiva. O trabalho 

passou a ser apenas uma reprodução encobridora do atual vazio produtivo, simples aparência 

de uma sociedade que nem sabe se deseja produzir. É a hegemonia do trabalho morto sobre o 

trabalho vivo. 
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 Contudo, para Baudrillard
125

, o trabalho sempre teve a ver com a morte. Para que o 

homem torne-se força de trabalho é necessário que ele morra. Afirmação perigosa, ou até 

mesmo ilógica, pois se o homem realmente estiver morto ele não pode trabalhar. Mas a morte 

a que Baudrillard se refere não é a cessação das funções orgânicas ou mentais, não é a morte 

como antinomia à vida: o trabalho é justamente a morte à qual a vida se entrega lentamente. 

Um exemplo disto é o do escravo: o prisioneiro de guerra geralmente tinha dois possíveis 

destinos, ou ser executado, que é a morte violenta, ou podia se tornar escravo, morte lenta.  

 É claro que ser escravo não é igual a ser trabalhador. Contudo, o escravo só deixou de 

ser escravo no momento em que ele passou a ser entregue ao trabalho, no momento em que 

ele virou trabalhador. A mesma posição de exploração continuou: enquanto escravo e 

trabalhador se definem por serem entregues à morte lenta; senhor e empregador se definem 

não pelo direito de tirar a vida, mas justamente de suspender a morte, de deixar que se viva 

trabalhando. Esta espécie de dádiva, de deixar viver, instaura o poder dos dominadores sobre 

os dominados. Quanto mais dádivas forem concedidas, mais este tipo de poder será 

instaurado. 

 Matar o indivíduo lentamente, controlar suas ações, seu corpo, num espaço e tempo 

bem delimitados, seja por pessoas que anotam em que horas se chega e se sai, seja por 

produtividade no final de uma bolsa de pesquisa, é, certamente, uma das finalidades do 

trabalho. Atualmente, não só o trabalho, mas o lazer passa a ter também esta função: “É 

preciso fixar as pessoas em todo lugar, na escola, na fábrica, na praia ou diante da tevê, ou 

então na reciclagem – mobilização geral permanente”
126

. Cada milissegundo de tempo, seja 

no trabalho, seja na sua folga, tem agora de ser útil, funcional, e para isto várias estratégias 

são utilizadas: formação continuada, reciclagem, mobilidade, autonomia, autogestão e 

descentralização no processo do trabalho. 

 A ideia benévola de que ninguém precisa ser retirado da sua vida para ir ao trabalho, 

mascara outra, de que a vida, toda a vida, incluindo corpo, sexualidade e imaginação, se 

transforma em trabalho. O lugar do trabalho é então invertido na contemporaneidade: de força 

produtiva, passa a se tornar um produto.  O trabalho nem precisa ser mais útil, ou melhor, a 

utilidade do trabalho acaba sendo bem mais a de que todos o tenham, como um bem de 

consumo. O trabalho torna-se norma social. 
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 Além do que o trabalho passa a ter serventias cada vez mais específicas e restritas. Por 

exemplo, durante uma cirurgia, enquanto o médico faz uma coisa, o enfermeiro faz outra, o 

técnico em enfermagem outra, o auxiliar de enfermagem faz outra... Ao final do processo, 

ninguém sabe realmente o que foi feito, contanto que saibam que algo foi feito, e por isto, 

supõe-se, que fizeram sim alguma coisa. É interessante pensar nos programas de 

computadores. Todos os programas de computador, no frigir dos ovos, não passam de 

sequências de entrada ou não de impulsos elétricos. Sem uma massa de outros impulsos ele 

não faz nada, ele não é nada. E o impulso também não pode se comportar de maneira 

diferente, se não a máquina para, dá pane. A constante fragmentação do trabalho faz com que 

este se torne cada vez mais um mero impulso elétrico, sem utilidade e sem autonomia: se 

torna um código. O trabalho agora é norma e código, deixa de ser produção para se tornar 

reprodução. Sem significações históricas ou afetivas, o trabalho é puro signo a ser 

contabilizado e trocado indefinidamente.  

 Não é desde sempre que o trabalho possui esta característica. Para Baudrillard
127

, é 

com a crise de 1929, e depois com o término da Segunda Guerra Mundial, que o trabalho, 

através da lógica do consumo, se distancia da produção e passa a ter autonomia. O trabalho 

passa a se atrelar a uma espiral de crescimento, na lógica de constante e infinita expansão. O 

que a lógica do consumo visa é que sempre se consuma cada vez mais, e para isto ela carrega 

todas as forças produtivas possíveis. 

 Esta lógica do consumo é como a lógica de uma moeda. A moeda foi a primeira 

mercadoria que escapou do valor de uso, ganhando o estatuto de signo. A verdadeira 

funcionalidade da moeda é facilitar o jogo de trocas, que podemos acrescentar como sendo 

trocas entre mercadorias e corpos. Mesmo assim, sem valor de uso agregado à ela, a moeda 

ainda possuía certa transparência. Todos sabiam, pelo menos um pouco, que ela existia para 

se trocar por alguma coisa utilizável. Hoje, contudo, a moeda foi para outro nível, passando a 

escapar até mesmo do valor de troca. A moeda passa a ganhar tal autonomia que se liberta do 

mercado e passa cada vez mais a apenas trocar-se com outras moedas. 

 Podemos pensar aqui nas ações da Bolsa de Valor, as quais geralmente não possuem 

outra função a não ser a de trocar-se entre si. Também podemos pensar nas contas milionárias 

de executivos ou acionistas, que nem conseguiriam usar todo o dinheiro que têm acumulado, 

mas sempre estão tentando acumular mais dinheiro. Um dinheiro que, caso viessem a 

reivindicar, a tentar utilizá-lo todo, seriam barrados, descobrindo que aquele montante 

                                                           
127

 Ibid. 



60 
 

gigantesco era apenas especulativo, sendo a quantia possível de ser sacada apenas uma ínfima 

parte. O consumo acaba caindo nesta mesma lógica: servir apenas para levar a outros 

consumos. É só observar como filmes, novelas e reality show’s estão cada vez mais 

bombardeados de marcas dos mais diversos produtos, numa abordagem completamente 

explícita do telespectador. 

 Cada uma das revoluções da lei do valor propiciou ordens de simulacros diferentes. 

Quando Baudrillard afirma que estamos vivendo num mundo regido por simulacros, é 

importante frisar que estes simulacros são de terceira ordem. Para entender os simulacros de 

terceira ordem, é necessário primeiro entender as ordens anteriores: 

 A primeira ordem dos simulacros
128

 é da ordem da contrafação, da imitação, da 

falsificação, da corrupção. Este é o esquema dominante da Renascença à Revolução 

Industrial, e que é falsificação da lei natural do valor.  

 As atribuições de papéis e status sociais na sociedade feudal eram bem claros, 

estruturavam o lugar que cada pessoa ocuparia na sociedade. Ou seja, supostamente existiam 

signos totalmente definidos. A ideia de mudança de classe social era impossível, e coisas 

como moda eram impensáveis, justamente porque o valor de cada pessoa não tinha que ver 

com roupas, habitações, meios de transporte. Este valor era dado logo no nascimento, 

dependendo de quem se era filho. O valor aqui é dado como que naturalmente. A sociedade 

feudal é uma ordem simbólica forte, onde os signos, as coisas, são do jeito que são, e não 

podem ser mudadas. O sentido da vida é dado a priori. Contudo, sobre isto Baudrillard já 

alertou: 

 

 

Se ainda nos surpreendemos sonhando – sobretudo hoje – com um mundo de signos 

seguros, com uma “ordem simbólica” forte, percamos as ilusões: essa ordem existiu, 

e foi de uma hierarquia feroz, porque a transparência e a crueza dos signos seguem 

par a par.
129

 

 

 

 Se um homem se casava com uma mulher, todos sabiam que esta mulher agora lhe 

pertencia. Se um homem era senhor de uma terra, ninguém sequer pensaria em fazer reforma 
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agrária. Se um homem era tutor, nenhum aluno diria que sabe mais do que ele. A segurança 

de ter um lugar bem claro e delimitado no mundo camufla a violência de estar preso a estes 

signos. Ninguém - dominados ou dominadores - tinha o direito de criticar as posições sociais, 

já que isto era punido por ir contra a própria ordem natural das coisas. Neste lugar de infração 

contra a ordem natural das coisas podemos localizar o que era dito como magia negra, sendo 

seus usuários punidos com a fogueira. 

 Na Renascença, a naturalização do valor perde força drasticamente. Com a degradação 

das castas, o valor/status social fica à mercê de um movimento ou trânsito de signos que 

indicam o prestígio. Todas as classes vão se valer agora do jogo entre os signos. É por esta 

separação dos signos das castas, das classes sociais específicas, que o signo ganha sua 

emancipação. Esta é a primeira ordem de simulacros. Para exemplificar, podemos pensar nas 

antigas cortes, e no seu jogo incessante de exibição de roupas mais bonitas, de mostrar as 

melhores companhias etc. Estes tipos de signos são simulacros, os simulacros de primeira 

ordem, corrupções dos antigos signos naturais das sociedades feudais. Não é à toa que a 

Renascença se constituiu a partir da oposição à autoridade e à violência imposta na dita Idade 

das Trevas. A ideia, se nós podemos dizer assim, é que os próprios homens estabelecessem 

entre si as posições de poder e prestígio, posições estas que podiam mudar sem ficar atreladas 

a uma ordem imutável. Deus foi deposto em proveito dos humanos e de seus jogos de signos.  

 A segunda ordem dos simulacros é a da produção em série, que é o esquema da era 

industrial e se vincula com a lei de mercado do valor. São signos sem nenhum vínculo com as 

tradições de casta, nem mesmo para aluciná-las, como fizeram os simulacros anteriores. A 

única aproximação dos simulacros de segunda ordem com o natural é devido ao fato de ainda 

estarem ligados ao mundo. Não são signos produzidos para serem contrafações dos signos 

naturais da época feudal. São signos produzidos numa escala gigantesca. Ou seja, são signos 

reproduzidos. Trata-se da série e da possibilidade de existência de vários objetos idênticos. O 

que era um problema na Renascença devido à competição para ter destaque social. 

 Na série, tanto os objetos são indiferenciados como os homens que os produzem. 

Lembremos aqui do filme Tempos modernos de Chaplin, no qual cada trabalhador parecia ser 

apenas mais uma das partes da máquina. Cada um era uma espécie de cópia um do outro sem 

diferenças que os distinguissem. O que um homem vale é o mesmo que o outro vale. É aqui 

que surge o trabalho morto, e o homem fica submetido à organização do trabalho e à 

funcionalidade da razão. Tudo fica tão funcional quanto o próprio cadáver o é em sua função 

de morto: ninguém pode mexer um dedo além daquilo que lhe foi ordenado. As pessoas 
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podem até mudar de signos, de classe social, de casa, contanto que alguém venha a ocupar sua 

velha posição, e que na sua nova posição, ele volte a se entregar à morte lenta do trabalho.  

 Para pensar a diferença entre os simulacros de primeira ordem e os de segunda, 

Baudrillard
130

 utiliza o exemplo do autômato e do robô. Enquanto o autômato é a contrafação 

de algo entendido como um ser real, natural, que neste caso é o homem; o robô é a produção e 

exaltação da técnica. Enquanto o autômato é análogo ao homem e interage com ele, joga com 

ele; o robô trabalha, ou melhor, executa tarefas. Enquanto se entende o autômato por realizar 

tarefas similares a dos homens; o robô faz tarefas as quais o homem não pode realizar, ou as 

faz de modo muito mais rápido e com maior precisão que este. Fantasiava-se antigamente que 

os autômatos queriam se tornar homens, contudo, podemos dizer hoje, a partir do trabalho 

morto instituído na revolução industrial com os simulacros de segunda ordem, que são os 

homens que desejam se tornar robôs. 

 Nisto, o herói se perde. Não existe mais lugar para heróis, para revolucionários, para 

sonhadores. Não há tempo para estas coisas. Não é que a sociedade continue restringindo com 

o preço de fogueira quem quer que tente mudar o mundo, quem quer que fale de coisas 

opostas à ideologia vigente. É que os próprios homens acham isto uma perda de tempo. O 

tempo é para ser utilizado ao máximo. É a moda da produtividade: Time is Money! Para quê 

mudar o mundo se eu posso ser feliz me enquadrando ao máximo nele?  

  Os simulacros de terceira ordem mudam tudo, de novo. Mas o termo certo não seria 

mudar, e sim sintetizar. Os simulacros de terceira ordem sintetizam os jogos entre os signos, 

característica essencial dos primeiros simulacros, com a produção serial, característica dos 

segundos simulacros. Basicamente o que os simulacros de segunda ordem perderam em 

relação aos de primeira, foi a valorização pela singularidade de cada signo e um referencial 

pelo qual o simulacro ainda se colocava como falsificação. Tudo isto foi esquecido em 

proveito da velocidade da produção serial. Os simulacros de terceira ordem são nada mais do 

que o retorno à singularidade por meio da expansão de infinitos modelos a se consumir, 

aliados a uma velocidade de produção da qual não se pode falar mais que é serial, pois tornou-

se genética. Enquanto na produção serial temos milhares de produtos e comportamentos de 

um único modelo, lembrando o filme Tempos Modernos, na genética temos milhares de 

produtos que, entre pequenas ou grandes diferenças, dão a sensação de exclusividade, de 

serem únicos: “há modelos de onde procedem todas as formas de acordo com modulações de 
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diferenças”
131

. Assim, estão sempre surgindo tênis que tem uma mola a mais que outro; 

novelas com a mesma história todo ano, mas que sempre mudam seus atores; uma nova 

namorada que tem olhos mais azuis que a anterior. 

  Bem, passamos agora a falar de outra característica fundamental dos simulacros de 

terceira ordem. Se os signos se apresentam cada vez mais singulares devido a uma variação 

infinita a partir de modelos, estes signos têm pouco a ver com tradição ou cultura específicas. 

Ser contrafação de signos de uma ordem natural foi uma característica da primeira ordem de 

simulacros que os de terceira não ressuscitaram. Quanto mais os simulacros deixam de ter 

história, mais fáceis ficam de se reproduzirem diferentemente. Consequentemente, as 

subjetividades que se constituem a partir de uma linguagem onde os signos desprezam a 

tradição, parecem indicar que cada vez se tem menos sentido para coisas como comunidade e 

história das gerações anteriores. Contudo, se as subjetividades perdem nestes pontos, elas 

ganham noutros. Baudrillard
132

, valendo-se das ideias de Walter Benjamim, chama atenção 

para o fato de que nos meios de comunicação, como na televisão, apenas partes da 

interpretação do ator são transmitidas. Parte esta que tem a ver com as próprias possibilidades 

da aparelhagem técnica, e da montagem que daí decorre. O telespectador, que não tem contato 

com o ator, fica apenas à mercê, e só pode se identificar com o ator, parte importante da 

dramaturgia, através desta mesma aparelhagem técnica. 

 Contudo, o que chega do ator são imagens que fragmentam a percepção do 

telespectador em sequências sucessivas, ininterruptas, onde as únicas respostas possíveis de 

serem dadas são a aceitar ou não aquelas sequências, sim ou não. Isto destrói todo o discurso 

que foi constituído em cima da dialética significante/significado, representante/representado: 

“o processo contraditório do verdadeiro e do falso, do real e do imaginário é abolido nessa 

lógica hiper-real da montagem”
133

. As pesquisas de opinião situam-se justamente neste lugar. 

Nada mais do que simulacros da opinião pública, estas pesquisas computam apenas sim/não 

que em nada implicam as trocas simbólicas do lugar, sua produção material ou o 

estabelecimento de laços sociais. Só uma coisa realmente está implicada nestas pesquisas, a 

saber, que elas sempre possam propiciar a realização de novas pesquisas. Neste caso não é tão 

difícil de exemplificar, basta pensar nas pesquisas de popularidade apresentadas diariamente 

pelos telejornais em épocas de eleições presidenciais. 
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 De meio de comunicação em meio de comunicação a realidade se volatiliza. A 

realidade acaba sendo fabricada a partir das mais diversas técnicas, dos mais diversos meios 

de comunicação: televisão, revistas, MSN, Twiter, Orkut, You Tube, Blog... A lista é imensa e 

a quantidade de modelos de realidade produzidos em cada um destes meios também o é. 

Amizades, namoros, empregos, estudos, entretenimento, tudo, absolutamente tudo, e o sexo 

também está incluso aí, é concentrado nos meios de comunicação e na tecnologia. Utilizando 

as palavras de Baudrillard, seria “o afundamento da realidade no hiper-realismo, na 

duplicação minuciosa do real, de preferência a partir de outro meio reprodutivo”
 134

. 

 O que é real para Baudrillard? Baudrillard
135

 considera como definição moderna do 

real tudo aquilo no qual é possível dar uma reprodução equivalente. Esta ideia é defendida ao 

colocar que este é o entendimento da ciência do que é real, ao utilizar todos os seus métodos 

de verificação e reprodutibilidade em condições determinadas/controladas dos objetos que 

estuda; bem como o entendimento da racionalidade industrial, que postula um sistema 

universal de equivalências, típico da produção serial. Porque o real agora é hiper-real? Por 

que não estamos mais ligando para equivalências, com o que pode ser reproduzido. O hiper-

real é o que é sempre já reproduzido. É a ordem de simulacros na qual milhares de técnicas 

são elaboradas e aplicadas todos os dias com a finalidade de que nada de concreto mude nas 

relações de produção e nos laços sociais. O hiper-real é: 

 

 

[...] o apogeu da arte e o apogeu do real mediante a troca respectiva, no nível do 

simulacro, dos privilégios e preconceitos que os fundam. O hiper-real só está além 

da representação por estar todo inteiro na simulação. [...] Hoje, é toda a realidade 

cotidiana, política, social, histórica, econômica etc. que incorporou desde logo a 

dimensão simuladora do hiper-realismo: já vivemos na alucinação “estética” da 

realidade.
136

 

 

 

 É a hiper-realidade, mais perfeita que a própria realidade, que tem vida graças aos 

simulacros de terceira ordem. Nada mais de realidade: agora é a hiper-realidade; nada mais de 

dialética forma e conteúdo: é o mundo regido pelos simulacros; nada mais de implicações 

político-afetivas: é a era da simulação.  
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3.4 A massa como a origem e a finalidade do espetáculo: o fim do social 

  

 A revolução do valor, a superestimação da popularidade e da estatística, a falta de 

referenciais e o imperativo da relatividade total alicerçam a ideia que Baudrillard tem de 

simulação. As pessoas viveriam suas vidas como se fosse uma simulação. Nada mais é 

considerado como sendo essencial para suas vidas. A realidade parece muito mais um 

aglomerado de situações, objetos, ideias e pessoas fabricadas casualmente que só servem 

enquanto podem ser trocados por outras situações, objetos, ideias e pessoas. Ou como 

Baudrillard faz questão de colocar, os signos “só se trocam bem, só se trocam perfeitamente 

entre si com a condição de não mais se trocarem contra o real”
137

. 

 Este processo de extrema valorização da relatividade e dos jogos entre os signos teve 

como estopim, para Baudrillard
138

, o capital. A dialética do signo e do real, presente tanto em 

Saussure quanto Marx, não existe mais. E embora também tenha se originado de alguma 

forma obedecendo a esta dialética, o capital rapidamente desfez estes grilhões libertando os 

signos desta obrigação de representação para lançá-los na circulação pura. 

 A contemporaneidade torna-se marcada por esta superestimação do valor de troca, da 

relatividade, dos jogos entre as imagens, palavras, dinheiro, corpos, afetividades. Jogos 

realizados das mais diversas formas, onde estas categorias se misturam e se confundem: 

duzentos e cinquenta reais no tênis da Nike são iguais a “ficar” com aquela garota; uma 

relação sexual é igual a ser promovido no trabalho; uma autopropaganda é igual à felicidade.  

 Desta forma a dimensão estrutural do valor passa a se tornar autônoma, enquanto a 

dimensão referencial é cada vez mais irrelevante. Os referenciais de produção, afetivos, de 

significação e de história são constantemente assassinados, para que se possa facilitar a 

relatividade. Nisto, as trocas simbólicas vão ficando cada vez mais sem referencial e seu 

poder organizativo vai deixando de existir. Sem uma história que as legitime, sem um ponto 

nodal claro que autorize suas significações, as pessoas parecem se perder no meio das 

diversas possibilidades sociais. Dentro da lógica do consumo, possibilidade não implica 

liberdade. No jogo entre as milhares de possibilidades, cada pessoa é imperativamente 
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obrigada a escolher a melhor. E como veremos, a melhor possibilidade não é o que foi mais 

votado pela maioria. 

 O que podemos pensar quando Baudrillard
139

 aponta para a mais recente revolução do 

valor é justamente nesta mudança, na substituição de uma valoração nas produções e trocas 

simbólicas, sociais, propiciada pelos referenciais históricos e com base na tradição cultural, 

por produções e trocas simbólicas onde o que é valorizado é a espetacularização da vida. 

Quanto mais espetacular um objeto, uma ação ou uma pessoa é, naquele momento, mais 

valorizada ela é. Baudrillard classifica esta nova fase do valor de lei estrutural do valor, já 

que embora não necessariamente represente nada, mesmo assim continua estruturando as 

formas de produção e de relação social. 

 Poderíamos acrescentar aqui que o signo, na lei estrutural do valor, ganha a 

propriedade de uma senha. A senha não tem sentido ou significado, nem nenhuma vinculação 

com o real. O que a senha tem é uma funcionalidade. A senha só serve para se inserir em 

algum código ou para ser trocada por outra senha. Acabam-se os reais de produção e de 

significação. Esta é uma das razões para Baudrillard afirmar que viveríamos numa ordem não 

mais do real, mas do hiper-real. Vivemos num mundo regido pelos simulacros. 

 O simulacro, o signo emancipado, é a pré-condição para existir a simulação. Um 

exemplo que podemos usar sobre esta emancipação dos signos é o “ficar”. Não faz muito 

tempo que o casamento era mais que valorizado socialmente, um ápice a ser atingido na vida 

de homens e mulheres. Atualmente ser “solteiro convicto” é cada vez mais popular e 

valorizado na sociedade. E ser solteiro convicto não é só não estar oficialmente vinculado 

afetivamente com ninguém, mas [dever] estar disponível e disponibilizado a se relacionar a 

qualquer momento com qualquer pessoa que [obrigatoriamente] quiser. É necessário frisar 

que arbitrariedades como “dever” e “obrigatoriamente” são sempre mantidos fora do dito, são 

sempre mantidos nas entrelinhas quando se opera na simulação. “Ficar” não representa 

necessariamente nenhuma implicação afetiva. Se existe alguma implicação, esta é de nunca 

ficar fora dos comportamentos da maioria. É dito a todo o momento que você é livre para 

ficar com quem quiser, contudo, e esta é a parte que passa pelas entrelinhas, que você sempre 

deve estar ficando, porque se não, aos olhos de todos, incluindo o seu próprio, você não terá a 

liberdade, não terá o prestigio, não terá a felicidade. 
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 No campo do saber, enquanto existia a dialética significante/significado, existia 

também a possibilidade de acumulação do saber e do sentido. É este o palco, uma 

configuração social baseada nesta dialética no qual ainda podiam existir as grandes narrativas 

históricas e teóricas. Onde a história ainda podia ser vista como um contínuo mais ou menos 

coeso e linear. Mas ao passo em que se extermina simultaneamente tanto a dialética 

significante/significado, quanto a dialética valor de uso/valor de troca, a linearidade histórica 

não tem mais sentido, muito menos as grandes narrativas teóricas. Perde-se as referências, 

tudo volatiliza e se fragmenta.  

 O signo agora se apresenta muito mais como código, como senha, permitindo a livre 

circulação de todo e qualquer discurso. Na simulação, termos e ideias que antes eram 

colocados como contraditórios ou dialeticamente opostos, verdadeiras antinomias, podem 

agora participar de um mesmo discurso sem maiores problemas: 

 

 

Em todo lugar a mesma “gênese de simulacros”: comutabilidade do belo e do feio na 

moda, da esquerda e da direita na política, do verdadeiro e do falso em todas as 

mensagens da mídia, do útil e do inútil no nível dos objetos, da natureza e da cultura 

em todos os níveis da significação. Todos os grandes critérios humanistas do valor, 

os de toda uma civilização de julgamento moral, estético, prático, se desfazem em 

nosso sistema de imagens e signos. Tudo se torna indecidível: eis o efeito 

característico do domínio do código, em que toda parte repousa no princípio da 

neutralização e da indiferença.
140

  

 

 

 Desta forma podemos afirmar que o fim da tradição se dá pelo fim das distinções, dos 

pares de oposições. Nada é legítimo, nada é referencial na sociedade: nenhuma produção, 

moral, religião ou teoria. É a era das teorias e moedas flutuantes
141

. Não é apenas na 

mercadoria que estaria extinto o valor de uso. A própria teoria perderia cada vez mais seu 

valor de uso. As teorias passam apenas a flutuar neste jogo de reconhecer umas as outras. 

 A perda da tradição e da valoração cultural é sentida principalmente nas grandes 

cidades. Não que os meios de comunicação em massa já não atinjam os vilarejos menos 

conhecidos do mundo. Essa não é a questão. O problema é que a simulação parece ser um 

modo de [sobre]viver nos grandes centro humanos. Assim, Baudrillard considera que o 
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urbano é um espaço neutro, onde convive a indiferença e a segregação em pequenos guetos. 

Cada instante da vida cotidiana, de crianças a adultos, é alocado em um lugar específico, 

como em centros de triagem e encarceramento, podendo mudar de acordo com o 

aperfeiçoamento do sistema, e não de acordo com o aprofundamento das relações sociais: “A 

matriz do urbano já não é da realização de uma força (a força de trabalho), mas a da 

realização de uma diferença (a operação do signo). A metalurgia transformou-se em 

semiurgia”
142

. 

 A cidade deixa de ser o lugar do político, a polis grega, por exemplo, e passa a ser o 

lugar dos simulacros e da mídia. As pessoas não são mais encarceradas na indústria, mas em 

todo e qualquer lugar da cidade, seja no colégio, na aula de inglês, no trabalho, na lan house, 

na academia, nas boates, nos shoppings. São verdadeiras massas de pessoas, todas bem juntas, 

umas das outras, mas que não conversam, são indiferentes umas as outras, acham que não têm 

nada a ver. É só pensar no exemplo das verdadeiras latas de sardinha que são os ônibus das 

capitais brasileiras. Comparação besta? Certamente, já que têm mais pessoas dentro de um 

ônibus, do que sardinhas dentro das latas que compramos. 

 É neste tipo de aglomeração que chamamos de cidade que os simulacros podem 

prosperar infinitamente. Mas aglomeração não é a palavra correta. Seria melhor que 

chamássemos a isto de massa. 

 No que parece ser uma visão que segue a linha de pensamento dos teóricos da escola 

de Frankfurt, bem como dos teóricos do marxismo francês entre os quais ele próprio é um 

grande nome, Baudrillard
143

 enfoca os aspectos destrutivos das massas, qualificando-as de 

forma a culminar na hipótese de que o surgimento e expansão das massas trarão o fim do 

social. 

 Para entender tal hipótese, é importante saber a sua concepção de social e de massas. 

Segundo Baudrillard
144

, o social não é um processo claro ou unívoco, e muito menos 

progressista. Isto pode ser facilmente notado nas instituições sociais, tais como a urbanização, 

o trabalho, a escolarização, a segurança social e o capital. Estas instituições marcam tanto o 

progresso do social quanto a sua regressão. As instituições fazem o social progredir no 

momento em que constituem produções e trocas simbólicas que são edificadas sobre 

produções e trocas simbólicas de momentos anteriores. Vale ressaltar que esta noção de 
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“edificada” vem atrelada à ideia de construção: o que existe em determinado momento da 

sociedade, como hábitos, ideias, entre outros, de certa forma é produto de algo que veio antes. 

O social é também o lugar de conflitos e de contradições históricas, assim, implica 

necessariamente história e tradição. Bem, como veremos, a massa é contraponto ao social. 

 O termo massa não é considerado um conceito para Baudrillard
145

. Assemelhar-se-ia 

muito mais a uma espécie de noção fluida. A composição da massa não leva em conta 

qualidades sociais tais como classe, profissão, nível educacional, religião, etnia, etc. Para ser 

parte da massa não é necessário ser da classe baixa, média ou alta. Para ser enquadrado na 

massa não importa se você é comerciante, desempregado, analfabeto ou professor 

universitário. Pelo contrário, ser considerado massa implica justamente irrelevância de tais 

distinções sociais. Infelizmente, podemos dizer que tal irrelevância não vai ao sentido da 

diminuição dos preconceitos entre etnias ou classes sociais. A lógica formadora de massas vai 

implicar um individualismo desenfreado, uma busca incessante das pessoas por 

engrandecimento de sua imagem pessoal e acumulação econômica. Para tal, as noções de 

pertencer a uma comunidade ou a um grupo, bem como os investimentos do agir em pró do 

social, acabam se perdendo. 

 Qualquer acontecimento, informação ou indagação, do campo social, político, 

econômico etc. que chega a massa não recebe dela nenhuma forma de transformação ou de 

crítica. Este tipo de passividade representa para muitos pensadores da sociedade apenas uma 

fase da massa que, em pouco tempo, será superada, e na qual este amontoado de pessoas 

mudas, inertes e despolitizadas se tornarão protagonistas da história. Mas Baudrillard
146

 

duvida disto, acha que esta superação é uma ilusão irrealizável, pois o silêncio é a condição da 

massa. A massa não é condutora do político ou do social, e sua força é a força da inércia, de 

absorver qualquer energia vinda do social, sejam os novos pensamentos ou acontecimentos, e 

nela mesma diluí-los. A única força que a massa tem é a força de seu silêncio, de não ser 

incomodada, perturbada. 

 Poderíamos pensar que as questões e as ações políticas se perdem na massa, mas para 

Baudrillard
147

 o político já está perdido há muito tempo, desde Marx, com a hegemonia do 

social e da economia, momento que a política passou a ser espelho e aparelho do social, 

                                                           
145

 Ibid. 
146

 Ibid. 
147

 Ibid. 



70 
 

passou a ser apropriada justamente pelos discursos sociais, econômicos, ecológicos. O que vai 

caracterizar a massa é principalmente a sua liberação de qualquer obrigação simbólica:  

 

 

A massa é sem atributo, sem predicado, sem qualidade, sem referência. Aí está sua 

definição, ou sua indefinição radical. Ela não tem “realidade” sociológica. Ela não 

tem nada a ver com alguma população real, com algum corpo, com algum agregado 

social específico.
148

 

 

 

 Podemos ainda completar que a massa não tem uma história atrás dela a qual possa se 

apegar e se autorizar, nem um futuro a sua frente no qual possa acreditar e possa realizar. Não 

é só a voz política que a massa não tem: “a massa é o que resta quando se esqueceu tudo do 

social”
149

. Ela não tem qualquer forma de discurso articulado, qualquer ideologia, nem os 

deseja, na verdade os teme, os refuta, anseia apenas pelo espetáculo, pela pura expressão, sem 

nenhum sentido. 

 O melhor exemplo que Baudrillard
150

 traz para exemplificar a recusa das ideias e do 

sentido nas massas é o exemplo de Deus. As massas conservam de Deus somente suas 

imagens, nunca sua ideia. O que é importante para as massas não é a ideia de Deus ou o 

sentido de sua existência, mas o espetáculo de suas imagens, o fascínio que sentem pelos 

cultos, pelos santos, pelo juízo final, pela superstição, pelos cerimoniais. Para as massas, “o 

Reino de Deus sempre esteve sobre a terra, na imanência pagã das imagens, no espetáculo que 

a Igreja lhes oferecia”
151

. A massa parece gostar tanto das imagens e do espetáculo justamente 

por estas serem silenciosas, tão silenciosas como a própria massa física, inorgânica, o é. O 

silêncio da massa não é um silêncio para perturbar, um silêncio de protesto ou um silêncio que 

fala. O silêncio da massa é o silêncio que não permite mais representação possível:  

 

 

Isoladas em seu silêncio, não são mais sujeito (sobretudo não da história), elas não 

podem, portanto, ser faladas, articuladas, representadas, nem passar pelo “estágio do 

espelho” político e pelo ciclo das identificações imaginárias. Percebe-se que poder 
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resulta disso: não sendo sujeito, elas não podem ser alienadas – nem em sua própria 

linguagem (elas não têm uma), nem em alguma outra que pretendesse falar por 

elas.
152

 

 

 

 Desta forma, as massas não têm sequer representação possível. Ninguém está 

autorizado a falar em seu nome, exprimir sua vontade. Isto se dá principalmente por esta não 

unicidade que é a massa. A massa não é um grupo, mas sim um amontoado de indivíduos que 

cada vez mais procuram enfatizar sua imagem pessoal, promover seus egos superestimados, 

sempre colocando-se hierarquicamente em posição distanciada uns diante dos outros, posição 

esta que impede o sentir e agir grupal. Ironicamente, estas pessoas mal percebem que esta sua 

condição de promoção do eu os torna nada mais que um agregado da massa. 

 Se existe nas massas certa impossibilidade de aceitação do sentido pelas massas, esta 

característica pode ser entendida também como um dos fatores pelas quais elas não aceitam 

representação, pois esta implicaria a existência de ao menos um sentido autorizado por todos 

os indivíduos agregados à massa.  

 A ausência de um sentido permanente é também característica imperativa das formas 

pelas quais as massas trabalham todos os tipos de informação que recebem. Assim, 

independente do conteúdo que chegue às massas, seja político, pedagógico, cultural ou 

qualquer outro, este conteúdo nunca será tratado ou encarado de uma maneira séria, nunca 

vão aceitá-lo como verdadeiro, capaz de transformá-la ou receber dela algum tipo de reação, 

de resposta. Nenhuma força é capaz de convencê-las da seriedade do código
153

. As massas 

podem até idolatrar algum código, conteúdo ou ideia, mas só vão fazer isso na medida em que 

estes lhes propiciarem espetáculos. Quaisquer conteúdos são aceitos se atenderem a condição 

de se transformarem numa sequência espetacular. 

 Neste abismo do sentido, a racionalidade é colocada de lado. O pensamento é 

desvalorizado e os discursos são todos articulados a uma única dimensão irracional e sem 

fundamento, onde os signos perdem seu sentido e se prendem apenas à fascinação do 

espetáculo. Muitos falam e escrevem que a principal característica das massas é a alienação, 

que as massas seriam essencialmente alienadas, e sendo por causa disto que nunca 

concretizam seu potencial revolucionário. Pois bem, para Baudrillard
154

 as massas não são 
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alienadas. Ou melhor, elas sequer são alienáveis, já que as massas não consideram nenhum 

sentido como verdadeiro, não aceitam como sério qualquer código, e por isto mesmo não 

podem ser alienadas em nenhum sentido. Se existe uma característica principal das massas, 

esta é a indiferença. É esta indiferença frente a qualquer problema, seja dos outros, seja seu 

próprio, que não os impele sequer a falar. 

 Ser parte da massa, ou da maioria silenciosa, é ser mudo quanto a tudo o que acontece 

em seu meio. É não abrir a boca para reclamar de um governante corrupto, um ônibus 

superlotado, uma obra inacabada, da falta de merenda na escola ou do médico que não 

comparece aos atendimentos. Ser da massa é prestar muita atenção nos jogos de futebol na 

televisão enquanto fecha a boca para o destino da verba pública em seu país.  

 A problemática fundamental da massa é sua falta de participação social, sua apatia, 

sua falta de expressão, justamente por não ter nada a exprimir, nada a demandar, nada a 

desejar. Ela aceita muito bem toda e qualquer mensagem ou conteúdo, sentido ou ideologia, 

mas sem acreditar nestes, sem levá-los a sério. Por isto mesmo não os incrementa, modifica 

ou refrata. Todo sentido acaba se tornado apenas casca vazia, forma sem conteúdo. Nisto o 

social implode, pois todos os sistemas atuais voltam-se e funcionam em torno destas maiorias 

silenciosas cuja existência deixou de ser social para se tornar apenas estatística. Sem 

qualidades que as definam e as represente, o que sobrou às maiorias silenciosas é justamente 

que elas têm números, porcentagem, afinal, são a maioria. 

 Baudrillard
155

 não compartilha da responsabilização dos meios de comunicação como 

os grandes enganadores da massa. A massa é um meio muito mais poderoso do que qualquer 

meio de comunicação. Se existe alguma coisa que tem o poder de enredar ou absorver, esta 

coisa é a massa. Na verdade, Baudrillard considera que massa e meios de comunicação se 

enredam e se enganam mutuamente, como um processo de mão dupla, concretizada através do 

espetáculo. Enquanto as massas enredam os meios de comunicação para que eles só produzam 

espetáculos sempre mais impressionantes, os meios de comunicação, através do espetáculo, 

enredam cada vez mais as massas na sua inércia.  

 O cinema é um exemplo muito interessante que Baudrillard
156

 usa e que podemos 

também usar para pensar esta dupla via de capturas. Os inventores da sétima arte imaginavam 

que o cinema seria um meio meramente documental e informativo. Contudo, pouco tempo 

depois, as massas passaram a exigir do cinema filmes com produções espetaculares, não 
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importando se são baseados em fatos reais ou se são absurdamente fictícios. Isto ao mesmo 

passo em que: quanto mais as pessoas se prendem aos espetáculos cada vez mais ricos e belos 

do cinema, menos tempo elas passam a ter para pensarem em suas vidas, mesmo que estas 

estejam cada vez mais pobres e feias. 

 A história e a tradição são ignoradas pelo mass media. Também não é por menos. Para 

que um único produto televisivo atinja um número infindável de pessoas, este produto precisa 

se livrar do máximo de especificidades culturais para poder vender mais. O meio de 

comunicação deixa de tentar representar ou informar sobre uma realidade, e passa a criar a 

própria realidade. Poderíamos acrescentar que, em nossos dias, os meios de comunicação 

passaram a criar a realidade a favor da lógica de consumo. Desta forma, os meios de 

comunicação acabam por acelerar a degradação do social por funcionar nos dois sentidos: 

aparentemente produzem mais social e, neste passo, vão neutralizando intensamente as 

relações sociais e o próprio social. Assim: 

 

 

Na verdade é isso que assistimos hoje: à desagregação do pensamento do social, ao 

definhamento e à involução do social, ao enfraquecimento do simulacro social, 

verdadeiro desafio ao pensamento construtivo e produtivo que nos domina. E isso de 

repente, como se o social nunca tivesse existido.
157

 

 

 

 Neste momento da obra de Baudrillard até parece que podemos perceber a inquietude 

que o faz escrever tão contundente sobre a negatividade das massas. Ao afirmar a existência 

de um pensamento que constrói e produz o social, e que este pensamento é de extrema 

importância em sua vida, Baudrillard parece ter medo desta implosão do social propiciada 

pelas massas, implosão devido ao fato de não produzirem nada, de não liberarem energia ao 

social. No mesmo passo em que o político começa a desaparecer quando o social o apropria, o 

social desaparece quando as massas e a espetacularização passam a defini-lo. O social perde 

sua energia, desaparece lentamente, sem ninguém perceber: morre silenciosamente. E desta 

forma expande-se a morte alojada nas burocracias terroristas, resultando diretamente no 

trabalho morto e nas relações mortas. 
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3.5 O livro de cabeceira do senhor Anderson: a simulação da simulação 

 

 O mundo em um lenço. Esta poderia ser a tradução do termo em latim Mappa Mundi. 

Embora para nós possa parecer uma ideia simples, boba, quase óbvia, a criação de mapas foi 

um avanço técnico significativo na história da humanidade. Bem, nem todos os mapas já 

criados pelo homem tiveram a pretensão de ser uma copia fiel do original, da realidade. É só 

lembrarmo-nos dos famosos mapas das navegações marítimas. Os dragões e outros monstros 

gigantescos desenhados nos mapas provavelmente não foram colocados ali porque tripulantes 

encontraram com estes monstros. Mas certamente eram indicações de uma preocupação, em 

muito imaginária, de que naqueles lugares poderia se encontrar perigos reais. Não é que esta 

espécie de duplo que é o mapa realmente represente a realidade tal qual, no entanto eles são 

usados como representantes da realidade. Tanto que, quando se traça uma rota na navegação, 

é um absurdo se traçar esta rota tendo mais de um mapa como guia. Uma rota é traçada de 

acordo com um mapa privilegiado. 

 Com a ascensão dos simulacros, é a própria rota que se torna esquecida. Ao traçar uma 

rota se sabe, no mínimo, do píer de onde partiu, e que se pretende ancorar em um lugar que 

traga os frutos desejados. Numa era onde a abstração é não mais do mapa, mas do simulacro, 

toda e qualquer origem é irrelevante, por isto mesmo, nenhuma rota pode ser traçada. Isto 

vem de encontro com a afirmação dos movimentos sociais brasileiros, principalmente do 

movimento negro, de que o povo que não conhece sua origem é um povo escravo. Não era à 

toa que uma das estratégias da escravidão no Brasil era misturar os africanos das mais 

variadas tribos e proibir suas tradições. Com poucas coisas em comum, às vezes até com 

línguas diferentes, era quase impossível tanto manter a cultura antiga, quanto criar uma nova. 

As gerações seguintes mal tiveram ícones e ideais a se apegarem. Os simulacros de nossa 

contemporaneidade vão operar nesta mesma lógica: apagam não só o passado, mas invertem a 

relação do mapa com a própria realidade. Em vez de o mapa suceder a realidade, agora é a 

realidade que o sucede. Ou melhor, agora são os mapas que precedem a realidade, é a partir 

de modelos fabricados com finalidades específicas que a realidade é criada.  

 Estes modelos são os simulacros de terceira ordem que produzem a simulação. Para 

Baudrillard
158

, a ideia de imagem possui quatro sentidos distintos: a imagem é o reflexo de 

uma realidade profunda, ela é uma boa aparência; a imagem mascara uma realidade profunda, 
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ela é uma má aparência; a imagem mascara a ausência de uma realidade profunda, ela finge 

ser uma aparência; a imagem não tem nada a ver com qualquer realidade, ela é pura 

simulação. 

 A era da simulação inicia-se, então, com um duplo assassínio dos referenciais: diz que 

nenhum referencial é transcendente, nenhuma ideia vale mais como axioma ou representante 

de um mundo natural; e faz isso ao mesmo tempo em que permite a existência e circulação 

dentro da sociedade de todo e qualquer referencial. Assim quaisquer ideias, sejam as de 

Paracelso ou as de Einstein, de Cristo ou de Nietzsche, possuem lugar legitimado neste 

mundo da simulação. Legitimadas e valoradas, todas as ideias são abarcadas pela lógica do 

consumo, permitido suas trocas e comparações com outros simulacros para saber o quanto são 

importantes ou não, o quanto valem a pena ser consumidas ou não. Enquanto na era da 

produção existia um modelo produzido em massa, o que se tem aqui é a precessão dos 

simulacros. 

 Existe uma diferença essencial entre dissimular e simular. Enquanto dissimular “é 

fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. O primeiro refere-se a uma 

presença, o segundo a uma ausência. Mas é mais complicado, pois simular não é fingir”
159

. 

Podemos entender isso lembrando um pouco de como eram tratadas as histéricas numa época 

pré-psicanalítica. Os médicos e especialistas não sabiam mais o que pensar nem o que fazer 

com cegueiras e paralisias sem causa orgânica que acometiam as belas moças de Viena. Não é 

que elas podiam andar e fingiam não pudessem andar. É que elas possuíam todas as 

capacidades orgânicas ou físicas para conseguir andar, mas não podiam andar. Não é uma 

simulação no nível de fingir uma realidade, é simulação no nível de sobre-determinar uma 

realidade, de fazer da simulação a própria realidade, uma hiper-realidade. 

 A simulação, diferente da representação, é assassínio do real. As representações 

implicam certa correspondência com alguma coisa que existiria no mundo real, daí o nome 

representação. Como se houvesse mediação visível e inteligível do real. Aposta de que um 

signo é remetido a algum sentido, como se pudesse ser trocado por um sentido. Mas para isto 

é necessário que alguma coisa garantisse esta troca. Podemos dar um exemplo através da 

religião: existe todo um apreço em se orar como se este gesto, esta ação, de alguma forma 

levasse a alguma outra coisa, a algum sentido transcendental. Na representação o signo possui 

valor de troca garantido pelo sistema. Já a simulação não é situada em nenhum ponto do real, 
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ela não se propõe como representação, mas considera todas as representações como, apenas, 

simulacros.  

 Este é o perigo corrosivo do simulacro para qualquer sistema de representação: 

enquanto que os sistemas de representações precisam, não raramente, se sobressair em 

detrimento de outros sistemas de representação, a simulação aceita bem a todos. Enquanto o 

monoteísmo tem que destruir as imagens de todos os outros deuses, a simulação aceita todas 

as imagens, aceita todos os deuses, e é desta mesma forma que mata a todos de uma vez, já 

que quando tudo é importante, nada mais vale. Assim: “A simulação é infinitamente mais 

perigosa, pois deixa sempre supor, para além de seu objeto, que a própria ordem e a própria 

lei poderiam não ser mais que simulação”
160

.  

  Contraponto ao político, ao social e até à produção, o simulacro é da ordem do 

tautológico. É fabricado para ser inserido em um local e em um tempo pré-determinado, e 

possui todas as consequências e implicações previstas.  Não condiz com nenhum contexto 

sócio-histórico e não referencia a produção de novos significados, já que não possui nenhum, 

e por isso mesmo pode vagar entre vários. Não mais diz respeito a necessidades vindas do 

estômago ou da fantasia, como Marx fala da produção
161

, mas diz respeito ao consumo. É 

aqui que Baudrillard
162

 vincula à corrida ao espaço e ao lançamento dos satélites sua função 

derradeira: a instituição de um macrocosmo programado e técnico universal, onde nada, 

absolutamente nada é deixado ao acaso. Energia, ambiente, psicologia, fisiologia, religião, 

governos, tudo vai fazer parte de uma imanência operacional que se torna a única e verdadeira 

referência, a única lei. 

 O exemplo mais prático para se pensar nesta imanência operacional é o filme The 

Matrix, dos irmãos Wachowski
163

. O primeiro filme da trilogia foi inspirado pelo livro 

Simulacros e simulação
164

. Podemos usar de exemplo deste filme que o mundo de The 

Matrix era regido basicamente por programas de computador que não são nada mais do que 

puros simulacros de terceira ordem, são a base para toda a estrutura daquela [hiper]realidade. 

Tudo em The Matrix eram programas de computador operando verdadeiras simulações. Mal 

era possível calcular a quanto tempo aquelas simulações baseavam-se num real fora da 
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simulação. Todo contexto dos três filmes é de uma gigantesca simulação, que já é simulação 

de milhares de outras simulações anteriores a ela. De uma simulação para outra havia apenas 

pequenas mudanças nos programas, aperfeiçoamentos e correções, cuja finalidade não seria 

ficar mais próximo da realidade fora da simulação, já que, em comparação com o mundo 

simulatório, tal realidade exterior era totalmente caótica. As atualizações nos programas eram 

para que eles, simplesmente, pudessem sempre continuar reproduzindo-se indefinidamente. 

 Mas Baudrillard não achou que o filme The Matrix tinha a ver com seu livro. O maior 

problema visto por Baudrillard em The Matrix, parece-nos, foi justamente a cidade fora da 

simulação, Zion. Pois não é que Baudrillard coloque que vivemos hoje num mundo regido por 

simulacros impondo uma crítica negativa, com algum sentimento de nostalgia de que 

devíamos voltar aos dias de contato com a realidade. Ou mesmo que para fora desta hiper-

realidade que cada vez mais estamos tornando nosso cotidiano, existe ainda uma realidade 

onde não existem simulacros, uma realidade que tenha tudo a ver com alguma verdade 

transcendental.  Afinal de contas, não existe nenhuma forma ou substância real que esteja fora 

de nossas Matrix’s, ou se preferirmos, de nossas realidades psíquicas. O que a 

contemporaneidade e a lógica do consumo vêm a impor é justamente a soberania de uma 

Matrix única de acordo com a lógica do consumo, onde sempre estão sendo fabricados mais e 

mais simulacros, como valores, moral, amores, religiões etc., para serem utilizados para uma 

finalidade específica: sobre-determinar tempo, espaço, ação, relação e pensamento de cada 

uma das pessoas, tornando-as verdadeiras massas que não fazem mais nada do que manter 

sempre a existência de mais simulações.  Afinal de contas não é à toa que toda a revolução 

desencadeada por Neo não fez nada mais do que permitir a perpetuação das simulações 

indefinidamente. Esta é a verdadeira ideia do novo na simulação: modulações constantes em 

todos os aspectos da realidade para que nada mude de concreto. 

   

3.6 Das pessoas como massas de Frankenstein: o mundo regido pelos simulacros 

 

 Para encerrar esta explanação sobre o que Baudrillard quer dizer quando coloca que 

vivemos num mundo regido por simulacros, vamos trazer exemplos: 
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 Baudrillard
165

 comenta que o exemplo perfeito para se pensar este mundo regido pelos 

simulacros é a Disneylândia. Vários pequenos mundos espetaculares constituem este lugar 

chamado Disneylândia: de barcos de piratas a um mundo futurista, do castelo da Cinderela a 

uma ilha infestada de dinossauros, e milhares de bugigangas para entreter a multidão de 

indivíduos das mais diversas localidades. Contudo, toda esta simulação esconde outra 

simulação bem mais importante: “a Disneylândia existe para esconder que é o país <<real>>, 

toda a América <<real>> que é a Disneylândia (de certo modo como as prisões existem para 

esconder que é todo o social, na sua onipresença banal, que é carceral)”
166

. A Disneylândia é 

colocada para ocupar o lugar no imaginário dos americanos de tal forma a encobrir que é todo 

seu país, com suas bugigangas, bairros espetaculares, suposição de ser uma super-nação e 

controlar todo o poder do mundo, que já se encontra há muito tempo no hiper-real e na era da 

simulação. É o lugar onde as pessoas podem lá se dizer infantis para que não se apercebam da 

infantilidade de se importarem apenas com a saturação de espetáculos em suas vidas 

cotidianas. 

 O que pode parecer ser apenas um entretenimento é, na verdade, um espetáculo na 

nossa mais completa acepção: um capital super-investido e que determina as relações sociais, 

inclusive a política. Este superinvestimento não é só da mídia, com técnicas que captam cada 

lance do jogo, que fazem giros de 360° os quais mais parecem os efeitos de Matrix. Mas é 

também do próprio jogo, onde cada vez mais se contrata jogadores por verdadeiras fortunas, 

transformam-se estádios de futebol em complexos olímpicos, os jogadores passam a se exibir 

como se fosse verdadeiros heróis etc. Até mesmo os famosos e constantes escândalos 

envolvendo jogadores de futebol, desde a infidelidade no casamento por parte do jogador, da 

esposa, até “flagrantes” de jogadores no motel com travestis, não representam nada mais do 

que um meio de colocá-los de volta na mídia quando estes há muito tempo deixaram de 

marcar gols.  

 O terrorismo também está inscrito nesta era da simulação: surge a queda das Torres 

Gêmeas. Uns dizem que foi um ataque direto de Osama Bin Laden, outros dizem que foram 

os chineses, ou coreanos, e uns dizem até que foi o próprio governo dos Estados Unidos, seja 

a CIA, seja o Pentágono, que as destruíram com a intenção de gerar pretexto para começar 

outra guerra. É aí que está o cúmulo do poder desta era da simulação. Não importa o quão 

absurda possa ser a desculpa levantada, ela acaba sendo aceita sem que ninguém da maioria 
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silenciosa solte pelo menos um “ah”. Nem que seu próprio presidente viesse em rede nacional 

e falasse que irá começar uma guerra contra o “mal”. Irônico, porque estas mesmas pessoas 

que acreditam nesta justificativa abrem a boca pra falar que o filme Star Wars é uma bobagem 

infantil. 

 Mais espetáculos destes se encontram em toda parte. São filmagens de intervenções 

militares em outros países, drama de pessoas que tiveram seus parentes como vítimas de 

ataques de homens-bombas, ações heroicas de bombeiros apagando incêndios provocados 

intencionalmente. O mass media gera toda uma sequência espetacular em torno de qualquer 

acontecimento, como neste caso, nisto que acabaram chamando de terrorismo, instaurando um 

sistema de dissuasão em todos os interstícios do cotidiano. O ataque em si tem bem menos 

poder sobre as pessoas do que o espetáculo realizado a partir deste: “Não é a ameaça 

directa(sic) de destruição atômica que paralisa as nossas vidas, é a dissuasão que as 

leucemiza”
167

. E quanto a Guerra do Golfo, e tantas outras guerras? A lógica é a mesma, onde 

nada realmente era importante, nada se sobressaia neste jogo entre simulacros, a não ser a 

montagem final, a não ser o espetáculo que será entregue às maiorias silenciosas. Não importa 

se milhares de pessoas vão morrer, inclusive do meu lado, conquanto que no final do 

espetáculo todos possam dizer o quão é poderosa minha nação. 

 Esta é a lógica dos simulacros para Baudrillard: não é mais da ordem da predestinação 

divina ou do trabalho e da produção; é a da precessão por modelos construídos para atingir 

alguma finalidade qualquer, sem possuir nenhuma vinculação com qualquer cultura ou 

tradição. Contudo não é por isso menos significante. A simulação de uma guerra nuclear, 

como foi a guerra fria, é suficiente para influenciar a vida de todos, embora nenhum 

especialista ache provável que algum dia terá que apertar o botão que lançaria os mísseis 

nucleares. O real acabaria com a população que a simulação, por si só, consegue manipular, 

transformando-a em massa. Por isso, a simulação é mais eficaz para fabricar e controlar as 

massas do que qualquer poderio militar ou ameaça nuclear. 

 Se já pudemos usar a metáfora do homem como um peregrino em busca da verdade, 

hoje poderíamos pensar mais nele como aquilo que o Dr. Frankenstein
168

 fabricou: uma coisa 

constituída de várias partes, onde vários pedaços de corpos [ou ideais] mortos e ressuscitados 

coabitam. Se cada pedaço tinha sua verdade, sua origem, seu significado, isso não mais 

importa nesta monstruosa simulação, que não possui nenhuma verdade ou sentido. Não possui 
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nenhuma garantia de transcendência, já que cada ideia não é nada mais que simulacro a ser 

trocado por outros simulacros. O homem apenas como imagem, sem nenhum sentido, verdade 

e, entre os próprios homens, sem nenhuma semelhança. 
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“Vai-se por mim à cidade dolente, 

Vai-se por mim à sempiterna dor, 

Vai-se por mim entre a perdida gente. 

 

Moveu justiça o meu alto feitor, 

fez-me a divina Potestade, mais 

o supremo Saber e o primo Amor. 

 

Antes de mim não foi criado mais 

nada senão eterno, e eterna eu duro. 

Deixai toda esperança, ó vós que entrais”
169
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4 O NARCISISMO SOB A SOMBRA DO SIMULACRO 

 

 Ao ler os primeiros textos de Freud pensamos, juntamente com o autor, que a 

experiência neurótica é de afastamento da realidade. Mas não é preciso andar nem pela 

metade de sua vasta obra para chegarmos à conclusão que um dos maiores problemas para se 

entender o psíquico, seja lá por qual forma estruturante este se apresenta, seja na psicose ou 

na neurose, não é apenas o do afastamento da realidade, mas o próprio entendimento do que 

se quer dizer quando se fala “realidade”. Se para alguns a realidade é da ordem do evidente, 

entendemos que a realidade é da ordem dos videntes, ou melhor, das várias visões, dos vários 

olhares que cada um de nós possuímos sobre o que, de alguma maneira, nos afeta. Se existem 

ideias que comprometem o pensamento arcaico de uma realidade dada, evidente, verdadeira, 

estas são as noções de narcisismo e de simulacro. Tais teorizações, datadas de épocas 

diferentes, uma na primeira, outra na última quinzena do século XX, parecem se cruzar ao 

olharmos para a sociedade e para a experiência psicanalítica contemporânea.  

As formulações freudianas sobre o narcisismo influenciaram uma vasta leva de 

estudos e pesquisas sobre a constituição psíquica, afetividade e relacionamentos, não só no 

movimento psicanalítico, mas também em outras áreas do conhecimento, como sociologia, 

filosofia da comunicação, religião etc., chegando a se impor ao senso comum e adquirindo um 

significado leigo. Mas, levando em conta as diversas mudanças ocorridas desde a época em 

que Freud realizou suas investigações para os dias em que vivemos, sendo as principais para 

nosso estudo as que foram evidenciadas no segundo capítulo, finalizaremos tentando 

responder à pergunta inicial: quais as modificações na experiência do narcisismo na 

contemporaneidade devido à espetacularização da vida e ao mundo regido pelos simulacros? 

Dentre os vários autores que utilizaremos para pensar em tal problemática, recorreremos 

principalmente a Green
170

 para retomar o narcisismo no contemporâneo, sempre considerando 

as formulações de Debord e, principalmente, as de Baudrillard. Desta forma, observamos e 

tomaremos como fio condutor da caracterização deste novo narcisismo três pontos 

importantes para o entendimento das mudanças significativas no narcisismo freudiano devido 

às ressonâncias do espetáculo e do simulacro. São eles: o deslocamento do lugar da criança e 

da juventude como os detentores do futuro para um Eu que será agora e no futuro sempre 

jovem; a mudança cognitiva e afetiva dos ideais como determinantes da experiência subjetiva 
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para ideais tecnicamente determinados para fins comerciais e, por isto, altamente volatizáveis; 

e uma nova experiência corpórea fincada nas novas tecnologias, principalmente na medicina 

cosmética. 

 

4.1 A deposição da sua majestade, o bebê 

 

O seguinte trecho do texto de Green será utilizado para caracterizar algumas ideias 

centrais do narcisismo freudiano, que foram estudadas no primeiro capítulo: 

 

 

Retrato de Narciso: ser único, todo poderoso pelo corpo e pelo espírito encarnado no 

seu verbo, independente e autônomo sempre que queira, mas de quem os outros 

dependem sem que ele se sinta portador em relação a eles do menor desejo. No 

entanto, residindo entre os seus, os de sua família, de seu clã e de sua raça, eleito 

pelos signos evidentes da divindade, feita a sua imagem. Ele é o primeiro deles, 

senhor do Universo, do Tempo e da Morte, todo vaidoso do seu diálogo sem 

testemunhas com o Deus único que o enche de favores - inclusive na queda pela 

qual é o objeto escolhido de seu sacrifício -, intercessor entre Deus e os homens 

vivendo no isolamento radiante da luz.  Esta sombra do Deus é uma figura do 

Mesmo, do imutável, do intangível, do imortal e do intemporal.
171

 

 

 

De saída, aparece a primeira mudança na contemporaneidade que problematiza o 

narcisismo freudiano: a transitoriedade e mutabilidade de tudo que era transcendental e 

imutável. Estas perdas são observadas na desvalorização da história e da tradição, como 

vimos no capítulo anterior, que se dá nas vias do gradativo esquecimento da história da 

cultura local em favor dos espetáculos enlatados da globalização e da união dos homens como 

massa de homens separados. Estas duas vias não apenas enfraquecem o sentimento de 

pertença grupal e afrouxam os laços afetivos dos membros dos grupos, mas pode fertilizar 

terreno para desenvolvimento de culturas onde a competitividade é tão ferrenha que pode até 

ser chamada de predatória. Sem ter um único eleito, todos querem se eleger como o ser mais 

radiante, mais valorizado entre todos nos jogos de performances e simulacros. Como tais 

simulacros são de terceira ordem, desvalorizam imensamente quaisquer formas de tradição, de 

passado e de sentido. 
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Sem um passado, ou algo de concreto, no qual o Eu possa se firmar, sua unicidade fica 

impossibilitada: se a fórmula narcísica é ter sido, dever advir
172

, onde o ter sido indica 

justamente este contato, esta lembrança, esta relevância em relação com o passado, esta 

fórmula narcísica, na contemporaneidade, é simplesmente insustentável. O ter sido representa, 

para o estudo sobre o narcisismo, justamente o momento em que encontramos o momento 

mítico do narcisismo primário. Como vimos, o narcisismo primário é fundamental para toda 

positividade que o narcisismo representa na constituição e suporte do Eu. Este narcisismo 

primário, onde Freud nos revela na fórmula “sua majestade, o bebê”, só se mantém numa 

sociedade onde a cultura e a tradição legitimam o lugar da criança como tesouro da nação. O 

rompimento da tradição, sua ignorância ou desvalorização, não significa apenas uma oposição 

em relação à importância da história social, mas, radicalmente, implica um rompimento com a 

história pessoal, já que até o passado pessoal, a infância, não é mais afetivamente investida.  

Existe uma mudança estrutural sobre o lugar da criança na sociedade contemporânea. 

Com uma maior busca de homens e mulheres em se realizarem pessoalmente, seja através da 

profissão, dos cuidados com o próprio corpo ou do êxito em outras atividades, a escolha de ter 

filhos é deixada para ser tomada cada vez mais tarde. A realização de ser pai ou mãe é 

desvalorizada, esta recusa de investimento nos filhos para não atrapalhar a liberdade e a 

mobilidade
173

 caracteriza muito bem a concentração de investimentos em si e não no outro. 

Um exemplo disto está nos países europeus como a França e a Alemanha, onde, devido ao 

fato dos casais não quererem ter mais filhos, o governo acabar pagando aos casais para tê-

los
174

. A criança como valor simbólico está em xeque na contemporaneidade, pois ela perde 

seu lugar como tesouro, como “sua majestade”. 

 Sobre o narcisismo freudiano, cujo pontos fundamentais desenvolvemos no primeiro 

capítulo, Green o caracteriza como sendo um narcisismo positivo. Positivo justamente por 

este narcisismo dar suporte ao Eu para investir/desinvestir os objetos, pois favorece uma 

unicidade não tão facilmente despedaçada à separação dos objetos, o que nos dá a ideia de 

uma relação positiva do corpo com a imagem do Eu. Tal narcisismo positivo, freudiano, está 

relacionado com a valorização da criança como riqueza da nação na modernidade
175

 expressa 
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na fórmula “sua majestade, o bebê”, característico do texto Introdução ao narcisismo, de 

Freud. 

 Mas, é do outro tipo de narcisismo explicado por Green, e que entendemos ser 

característico do contemporâneo, que abordaremos finalmente. Este narcisismo se encontra 

sob a sombra das pulsões de morte: 

 

 

[...] parece-me que a coerência teórica, assim como a experiência clínica, nos 

permite postular a existência de um narcisismo negativo, duplo sombrio do Eros 

unitário do narcisismo positivo, de modo que todo investimento do objeto, assim 

como do Eu, implica seu duplo invertido que visa um retorno regressivo ao ponto 

zero.
176

 

 

 

Dentro do movimento psicanalítico, André Green certamente defende a teoria das 

pulsões de morte como essencial para se entender a segunda tópica. E é a partir das pulsões de 

morte como essenciais para se entender o modo de funcionamento psíquico, que Green 

retoma a teoria freudiana do narcisismo. A contemporaneidade implica, desde já, uma nova 

configuração ao narcisismo. O narcisismo positivo, baseado num sentimento de onipotência 

de certa sexualidade infantil perverso polimorfa, que consegue investir em vários objetos e de 

diversas formas, pois o meio ao redor propicia isto, perde lugar para um narcisismo em falta 

com essa fase mítica de onipotência. O narcisismo negativo, tal como Green vai rotular, se 

origina pela falta de investimento afetivo no bebê que abalará estruturalmente a onipotência 

infantil, trazendo graves efeitos nisto que deveria ser o narcisismo primário e, 

consequentemente, no secundário.  

 A mãe ocupa este lugar de porta voz de Eros, ao cobrir o autoerotismo da criança, 

ajudando a dar à criança a possibilidade de uma organização própria da realidade, 

estruturando-se no campo do desejo e do significante. É justamente por faltar este lugar da 

mãe na contemporaneidade ou, como Green afirma, pela mãe ser uma mãe morta, que nem as 

pulsões auto-eróticas se sustentam, nem o narcisismo se mantém regido por Eros. 

 O narcisismo positivo possibilita a crença no amor objetal. E isto ocorre justamente 

por ser o objeto, como a mãe, que ao dar certa resposta específica a um pedido ou a uma falta 
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da criança, implica uma satisfação pulsional, propicia a tornar toleráveis as pulsões para o Eu, 

tornando também suportável a relação objetal e a série pulsão-desejo-demanda-frustração-

satisfação. O problema acontece quando falta esta ação específica: 

 

 

Toda satisfação antecipada (antes mesmo do desejo tornar-se consciente para a 

criança), toda satisfação dada sem amor ou diferida para além das possibilidades de 

espera do bebê, toda difusão das angústias da mãe transformam esta ação 

especificamente boa em ação especificamente má.
177

 

 

 

 A maior consequência para o psiquismo é a saída que o Eu encontra para sobreviver a 

esta falta de apoio objetal. Sem cumprir mais com seu papel de espelho, de continente e 

auxílio para o Eu, o objeto vai representar uma nova fonte de conflito. O Eu passa a 

empreender uma dupla campanha de batalhas, contra suas próprias pulsões e, agora, contra o 

objeto que era para ser de amor. Para tal, o Eu lançará mão das pulsões de destruição e das 

pulsões de morte. As realidades internas e externas serão odiadas, e as pulsões de morte 

tentam enraizar-se tanto nos objetos externos quanto nos internos, incluído aí o próprio Eu. 

 Esta briga entre realidade e narcisismo é antiga: quando não se excluem, eles se 

opõem. É a contradição do Eu, formado para entrar em relação com a realidade externa, mas 

que precisa se investir narcisicamente como num circuito fechado, afastado desta mesma 

realidade externa. Testemunhos desta relação, para Green, podem ser vista no trato que Freud 

dá às neuroses narcísicas quanto do seu afastamento da realidade.  

A onipotência do pensamento é marca característica do narcisismo negativo. O 

fracasso sexual vai implicar uma perda de valor do Eu muito mais significativo do que a perda 

amorosa. Como o Eu é constituído da relação imaginária e sem o olhar do outro não existe o 

olhar de si, poderíamos dizer que o Eu, desde sempre, existe no plano da aparência, sempre 

cobrado pela sua performance. O problema aparece quando a criança contemporânea não 

possui material narcísico para garantir seu desempenho em relação aos objetos. A propaganda 

e o consumo tentam justamente suprir a deficiência narcísica sentida, fazendo entender que só 

através das infindáveis séries de simulacros se conseguirá o suporte narcísico perdido no 

enfraquecimento do ideal do Eu. A sustentação narcísica aqui tem como base os simulacros. 

                                                           
177

 GREEN, Op. cit., p. 157. 



87 
 

A “mãe morta” é uma característica fundamental utilizada por Green para distinguir as 

análises atuais das que se imagina que ocorreram em tempos anteriores. Esta característica se 

dá não porque as mães morreram realmente, mas pela constituição contemporânea de uma:  

 

 

[...] imago que se constituiu na psique da criança, em conseqüência de uma 

depressão materna, transformando brutalmente o objeto vivo, fonte da vitalidade da 

criança, em figura distante, átona, quase inanimada, impregnando muito 

profundamente os investimentos de certos sujeitos que temos em análise e pesando 

sobre o destino de seu futuro libidinal, objetal e narcisista.
178

 

 

 

 Que Deus está foi anunciado por Nietzsche, que o pai está morto já observamos no 

texto de Freud, mas, na contemporaneidade, Green acha necessário pontuar que a mãe está 

morta. Esta é uma implicação estrutural para a criança que vivencia tal perda não como uma 

forma de destrutividade sangrenta, mas como uma depressão grave ou simplesmente num 

estado de vazio. Os estados de vazio vistos na clínica contemporânea têm a ver com este 

desinvestimento libidinal essencial do objeto primário, a mãe, na criança, de maneira massiva 

e radical deixando marcas no inconsciente, formando espécies de “buracos psíquicos”
179

 que 

podem ser preenchidos das mais diversas formas, como pelo ódio e violência. 

 Para Green
180

, a mãe morta é uma revelação da transferência na clínica. Tal revelação 

se dá através de sintomas que refletem fracassos nos laços afetivos, como na vida amorosa ou 

profissional deixando transparecer a impotência de sair de situações conflituosas, de amar, ou 

de tirar partido de suas qualidades para conseguir algo, ou mesmo ao conseguir, este algo é 

ganho de forma depreciativa. Tais impotências têm justamente a ver com o narcisismo que foi 

erguido sob a égide desta mãe morta. O que nos importa desta mãe morta para nosso estudo é 

que a mãe desvalorizou significativamente a criança, seja qual for o motivo pelo qual isso se 

deu. O bebê sofre com isto como se fosse uma catástrofe, afinal está perdendo todo o seu 

reino que deveria ter sido herdado. Um trauma narcísico advém desta “frieza” materna, dando 

ao bebê não apenas uma perda de amor, mas “uma perda de sentido”
181

. Em função disto, o 

Eu vai executar algumas defesas em relação aos objetos onde, a mais importante, é o 
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desinvestimento, sobretudo afetivo, do objeto materno e de qualquer outro objeto preso nas 

séries da repetição que se originaram a partir de tal objeto. Assim ressurgem constantemente 

sentimentos de fracasso e de incapacidade. 

 

4.2 O simulacro do ideal do Eu e o Eu ideal tecnicamente produzido: o show de Narciso 

  

 Não é só o reino infantil que está abalado. A desvalorização de ideais, crenças ou 

sentimento de pertencimento comunitário ou familiar em proveito dos simulacros de terceira 

ordem implica a liquidez das possíveis bases deste Eu já fragilizado, pois pode gerar a 

frouxidão nos laços afetivos e empobrecimento do ideal do Eu, que é justamente a grande 

instituição do Eu. “Instituição” no sentido de um investimento do Eu para a sua edificação, 

bem como a função de apoiar, dar suporte ao próprio Eu. Esta é a segunda via do ideal: 

embora sobreviva pelo investimento do Eu, o próprio Eu é suportado pela sua existência, pela 

eleição de seu ideal.  

 Mas esta instituição também possui a função de ser verdadeiro monumento erguido 

para que o Eu possa se medir insuficiente, e com isto estar sempre "correndo atrás de seus 

sonhos" neste movimento de nunca alcançá-lo, nem que para isso o Eu tenha que renunciar a 

várias satisfações libidinais. Estas renúncias, esses sacrifícios, quando não prolongados ou 

intensos, são desprezíveis em comparação ao sentimento de orgulho alcançado. Assim, tanto o 

narcisismo, quanto o ideal do Eu, certamente têm a ver com o olhar, não apenas por toda 

importância que o estádio do espelho tem na constituição do Eu, mas também pela função de 

vigilância que as instâncias de origem narcísica exercem na dinâmica psíquica. 

 O ideal do Eu só vai se apresentar como um problema para o Eu quando sua influência 

sobre este passa aos extremos. Num dos extremos, um investimento exacerbado no ideal 

induz a uma forma de desinvestimento do Eu que pode ser sentida como dor. É como se a 

existência de um Deus todo poderoso implicasse na total obediência e dor por parte de seus 

servos, já que, como visto no capítulo anterior, quanto mais forte o signo mais cruel ele pode 

ser. Em contrapartida, no outro extremo, uma falta de ideal pode significar a falta de um 

suporte do Eu, deixando-o sem condições de resistir às dificuldades da realidade. Sobra 

apenas a este Eu um vazio, vácuo do ideal do Eu, e toda negatividade psíquica daí recorrente, 

ou seja, a não capacidade de elaboração das intensidades sentidas. Tais estados de vazio 

levam Green a admitir que todo investimento trás, como algo intrínseco, uma sombra de 
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desinvestimento. Isto é visível justamente pelo movimento do desejo, onde o que existe, 

miticamente anterior a ele, é um estado de não investimento, estado neutro de tensão, e, no 

que existe depois dele, também num entendimento mítico, ou lógico, é sua satisfação, ou seja, 

seu apagamento neutralizante:  

 

 

O narcisismo negativo, cujas extensões recobrem, a meu ver, todas as valorizações 

da satisfação narcisista pela não satisfação do desejo objetal, julgadas mais 

desejáveis do que uma satisfação submetida à dependência, ao objeto, e às suas 

variações aleatórias assim como às suas respostas sempre defeituosas em relação às 

esperanças que se supõe que ele realize, me parece explicar isto: voi ch'entrate...
182

 

  

 

 Esta referência de Green ao texto "Inferno", de Dante Alighieri
183

, parece ser das mais 

justas. Se o Eu, não raramente, retira forças do seu ideal para aguentar os percalços da vida, 

sem este ideal, ou sem acreditar no ideal que tem como algo verdadeiro, é como se o Eu 

tivesse que enfrentar todo um mundo mortífero sem ter a ilusão de que algo ou alguém irá lhe 

ajudar: ou não seria essa também uma das formas de se entender o “Deixai toda esperança, ó 

vós que entrais”? É a constante falta de referenciais seguros, hierárquicos e transcendentais 

aos quais se pode agarrar: desvalorização do sentimento de pertença da família, comunidade, 

ideais, religião e sistema teórico e filosófico. A única certeza que o Eu pode ter é que não vai 

encontrar nenhum apoio do meio externo quando precisar. 

 Por isto que uma das principais características deste narcisismo sob a sobra do 

simulacro é a da exacerbação do Eu ideal em detrimento do ideal do Eu. Isso não se dá apenas 

pelo investimento maciço do capital nos meios de comunicação. Mas também por uma falha 

ao nível dos ideais. Pois, como coloca Rosolato, uma “relação de objeto idealmente 

privilegiada encontra-se rompida, ou não pode mais ser prosseguida”
184

. O Eu é alvo de 

sofrimento justamente pela impossibilidade de sustentar a exigência inflexível de um Eu ideal 

tão poderoso no conflito psíquico. Um Eu ideal tão perfeito como as próprias exibições 

espetaculares midiáticas. Este tipo de narcisismo implica um sofrimento para o Eu pela 

omissão do objeto privilegiado ou do ideal do Eu, e pela exacerbação do Eu ideal.  
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 O que vai sobrar disto numa sociedade do espetáculo é apenas a aparência, o que é da 

ordem do visível e do simulacro. E este aspecto é muito interessante em relação ao 

narcisismo, já que este último sempre esteve ligado ao domínio do visível.  

O narcisismo foi sempre da ordem da aparência por se encontrar presente na sombra 

indelével e invisível do objeto
185

. Porque enquanto o lago é o espelho de Narciso, é o outro 

que se torna nosso lago ou espelho. É vendo o outro que podemos nos ver. O narcisismo 

primário pode ser entendido por dois vieses: O primeiro é o narcisismo compreendido como a 

formação do Um, a base e sustentação do Eu. Este narcisismo é entendido como positivo, pois 

fornece uma estrutura necessária para os relacionamentos objetais e inserção no mundo, é o 

narcisismo pensado na maioria das vezes pelos psicanalistas. Aqui, as n’s pulsões parciais se 

fazem única nesta nova unidade do Eu. É o narcisismo de vida, regido pelas fortes rédeas de 

Eros, das pulsões de vida. Já o narcisismo contemporâneo é um narcisismo negativo, que 

advêm junto ao silêncio da imagem, que calou a voz ética para dar lugar à exacerbação da 

estética. Se as maiorias silenciosas trazem o fim ao social, o Um silencioso traz fim ao outro, 

e consequentemente, a si mesmo. 

O que antes era “penso, logo sou”, hoje é “apareço, logo sou”. Se não existir um olhar 

do outro permanente, todo o tempo, a minha experiência subjetiva se estilhaça.  O Eu, que 

deveria se suportar mesmo sem atenção constante dos outros, já que teria um ideal do Eu que 

daria também suporte, fica comprometido pelo déficit no narcisismo primário. As pessoas têm 

que ver e serem vistas. Assim, o narcisismo contemporâneo não é mais voltar-se para o Eu, 

mas exibir este Eu para a sociedade: inflação do Eu ideal em detrimento do ideal do Eu. 

 

 

O mito grego Narciso está diretamente ligado a um fato da experiência humana, 

como a própria palavra narciso indica. Ela vem da palavra grega narcosis, 

entorpecimento. O jovem Narciso tomou seu próprio reflexo na água por outra 

pessoa. A extensão de si mesmo pelo espelho se tornou o servo mecanismo de sua 

própria imagem prolongada ou repetida. A ninfa Eco tentou conquistar seu amor por 

meio de fragmentos de sua própria fala, mas em vão. Ele estava sonado. Havia-se 

adaptado a extensão de si mesmo e tornara-se um sistema fechado.
186
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Falar de narcisismo é falar de fechamento de discurso, isso tanto no mito de Narciso, 

na teoria psicanalítica, quanto no senso comum, pois sempre deixa a impressão de certo 

prazer obtido em ignorar o mundo por estar fascinado pela própria imagem
187

. Podemos 

pensar em fechamento de discurso utilizando o exemplo de Narciso, fascinado olhando sua 

imagem no lago, sempre olha a imagem, mas não vê que é sua própria imagem. Enquanto isso 

Eco grita para ele, mas como suas palavras nem sequer tem a ver com sigo mesma, é em vão 

que chega ao encontro de Narciso. Eco definha por não conseguir exprimir o que realmente 

sente, enquanto Narciso afoga-se entorpecido pela sua própria imagem. Mas de que isso é sua 

imagem, ele nada sabe. É fechamento de discurso justamente quando não se está aberto para a 

diferença, para a alteridade, e fica-se adotando sempre todo e qualquer discurso que sustente a 

imagem de si.  

O fechamento de discurso é propiciado, para não dizer induzido, hipnotizado, pelo fato 

dos homens se fascinarem pelas extensões de si mesmo em qualquer material que não seja o 

deles próprios·. Ou seria difícil ver que os meios de comunicação, deixando-o num estado de 

entorpecimento, tornam-se extensões do homem encerrando-o num sistema fechado? O que 

encontramos de característico no narcisismo contemporâneo é que o eu passa a adotar como 

essenciais algumas tecnologias do seu meio para poder sustentar a imagem narcísica de si 

mesmo. Esta imagem narcísica, sem a sustentação do ideal do Eu, só se sustenta pelo 

constante olhar dos outros. Ao adotar as tecnologias do meio, ou seja, ao comprar as mais 

diversas bugigangas tecnológicas, o Eu tenta estar valorizado o suficiente para garantir o olhar 

constante do outro. Desta forma, o Eu vai se constituindo tecnicamente ao adotar diversas 

bugigangas de seu meio para que nunca precise encarar o vazio do ideal do Eu. Como o ideal 

do Eu possibilita a mediação do Eu com os objetos e estabelecimento da alteridade, como 

vimos no capítulo sobre o narcisismo freudiano, quanto mais às bugigangas são adotadas para 

sustentar a forma deste Eu ideal performático, menos este Eu vai aceitar o lugar o outro e da 

diferença.  

A passagem do mundo sequencial e mecanicista da idade moderna à simultaneidade da 

estrutura e da configuração na contemporaneidade. Isso significa mudança fundamental na 

subjetivação contemporânea, onde a tradição e o peso do passado têm cada vez menos peso na 

constituição do Eu devido à espiral de valorização das configurações momentâneas e da 
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simulação. “O meio é a mensagem”
188

 significa, em última instância, a total efemeridade de 

um mundo ahistórico e imerso na relatividade dos jogos entre simulacros. 

 

 

O “conteúdo” de um meio é como a “bola” de carne que o assaltante leva consigo 

para distrair o cão de guarda da mente. O efeito de um meio se torna mais forte e 

intenso justamente porque o seu “conteúdo” é um outro meio. O conteúdo de um 

filme é um romance, uma peça de teatro ou uma ópera. O efeito da forma fílmica 

não está relacionado ao conteúdo de seu programa. O “conteúdo” da escrita ou da 

imprensa é a fala, mas o leitor permanece quase que inteiramente inconsciente, seja 

em relação a palavra impressa, seja em relação à palavra falada.
189

 

 

 

 O que o espetáculo exige é a constante transformação e tradução do Eu para diversos 

meios, sejam escritos, televisivos, virtuais etc. Como tais traduções geram estados de 

entorpecimento, este cenário é muito cômodo para um narcisismo que busca o cessamento de 

todas as tensões e fechamentos de circuitos. Não é à toa que este narcisismo contemporâneo a 

uma sociedade imersa em espetáculos é trazido como narcisismo negativo. Pois, o narcisismo 

freudiano apresentava uma positividade fantástica, já que, constituído tanto pelo Eu ideal 

quanto pelo ideal do Eu, conseguia não apenas o estabelecimento do Um, mas a possibilidade 

da relação desse Um com o outro. Mas o narcisismo negativo, pela falta do ideal do Eu 

representado pela mãe morta, mal consegue sustentar este Um, gastando todos os 

investimentos para manter uma forma de Eu ideal que, além do mais, para poder ser o 

campeão de audiência no espetáculo da vida cotidiana, tem de estar constantemente 

modificando-se através de bugigangas e de mudanças corporais. 

Christopher Lasch é um autor que, mesmo sem trabalhar com o conceito de narcisismo 

negativo de Green, traz pontuações muito parecidas das debatidas aqui, só que estendidas para 

uma cultura inteira.  As principais observações de Lasch
190

 partiram de uma época da vida 

norte-americana marcada pelo clima de pessimismo e pela perda de autoconfiança de uma 

nação que almejava deter o poder mundial. Um pessimismo decorrente da derrota dos Estados 

Unidos na Guerra do Vietnã, da estagnação econômica e da exaustão dos recursos naturais. 

Paralelamente, uma crise de confiança surge em alguns países capitalistas da Europa, devido 
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principalmente ao crescente fortalecimento dos partidos comunistas, ressurgimento de 

movimentos fascistas e expansão do terrorismo. 

Segundo Lasch
191

, esta é uma crise da sociedade burguesa em geral, oriunda do 

esgotamento das ideias criativas, da capacidade e até da vontade para confrontar as 

dificuldades que ameaçam subjugá-la. Esta falência política da burguesia também é 

propiciada pela falência intelectual. Sem poder compreender ou racionalizar o curso dos 

acontecimentos modernos, a burguesia perde boa parte de sua força, ou seja, a sujeição da 

realidade a parâmetros racionais. 

Este pessimismo exposto por Lasch na vida norte americana apresentava uma 

desesperadora visão do futuro daqueles que exerciam o poder sobre a opinião pública, 

conhecimento científico e sociedade. Pessoas que, além de estarem incrédulas quanto ao 

futuro, depositavam toda a culpa sobre o passado, o que acabou culminando na lógica se o 

presente está errado, é porque o passado não presta, e por isto devemos esquecê-lo. É neste 

cenário que A cultura do narcisismo
192

 é escrito como critica a um modo de vida muito em 

voga nos Estados Unidos que sucedeu a cultura do individualismo competitivo depois de sua 

decadência, e que acaba levando “a lógica do individualismo ao extremo de uma guerra de 

tudo contra tudo, à busca da felicidade em um beco sem saída de uma preocupação narcisista 

com o eu”
193

. Essa guerra de tudo contra tudo ocorre não porque os vários Eu‟s de tal cultura 

se tornaram mais fortes e mais agressivos, mas ocorre justamente por causa do oposto, por 

estes Eu‟s ficarem mais frágeis e dependentes de uma série de objetos fabricados pelo homem 

numa lógica de consumo
194

. 

As características mais importantes deste novo Narciso para nosso estudo são as 

seguintes: não tem interesse nem pelo passado e muito menos pelo futuro; não é inquietado 

pela culpa, mas pela ansiedade e pela busca de encontrar um sentido para a vida; duvida não 

só dos dogmas do passado, mas até de sua própria existência; embora não ligue para brigas 

raciais, não acredita na lealdade das pessoas de seu grupo e acaba vendo todos como rivais; a 

emancipação de velhos tabus sexuais não lhe trouxe segurança ou otimismo sexual; exalta a 

obediência a lei e a norma, mas acredita que estas não se aplicam a ele; não acumula bens, 

mas continua ganancioso, só que no sentido da realização de seus desejos imediatos. 
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Todas estas constatações de Lasch não parecem ser meras e puras observações do seu 

tempo, mas crítica pesada à nova forma de subjetividade que continua se expandindo. Tais 

Narcisos parecem se preocupar exclusivamente com o seu presente, já que demonstram pouco 

interesse pelo passado e muito menos pelo futuro longínquo. O desinteresse pelo passado, 

para Lasch
195

, significa apenas que tal cultura está destinada a falir, já que o passado é um 

“tesouro” político e psicológico do qual se extrai o suporte necessário para se encarar o 

futuro. Uma desvalorização cultural do passado reflete numa pobreza da ideologia 

predominante, por isso que podemos afirmar que um povo sem passado é um povo escravo. 

Para se saber para onde vai é necessário, primeiro, saber de onde veio. Assim como as 

próprias recordações e lembranças de relações do passado são as bases para as relações atuais 

e futuras: 

 

 

[...] muitos movimentos radicais do passado extraíram força e sustento do mito ou 

memória de uma era áurea no passado ainda mais distante. Esta descoberta histórica 

reforça o critério psicanalítico de que as recordações amoráveis se constituem numa 

fonte psicológica indispensável na maturidade, e que aqueles que não conseguem 

recorrer às recordações de relações amoráveis no passado sofrem, como resultado, 

tormentos terríveis.
196

 

 

 

Não tem como estar imerso nas permutabilidades relacionais e objetais da lógica do 

simulacro com os grilhões de valores ou pensamentos imutáveis. A espacialidade e a questão 

visual têm privilégio em relação ao tempo e à tradição. O ter sido é totalmente desvalorizado 

e o aparenta ser é, para nós, a verdadeira variante fundamental da fórmula do narcisismo 

constituído num mundo regido pelos simulacros. E qual simulacro mais investido de 

propagandas em nossa sociedade do que o da felicidade? 

Quem ligou a televisão hoje, que tipo de moral estava sendo pregada pelos programas 

da TV aberta? Quem encontrou pessoas hoje enquanto andavam na rua, elas não perguntaram 

“como você vai?”, ou simplesmente não perguntaram já respondendo “tudo bem?”, e você, 

por acaso, não respondeu que estava “tudo bem”, e será que realmente está? Quem foi na 

livraria este mês, viu quais livros eram os Best Sellers, quais passavam dos milhões em 

vendas? Se passamos o segundo capítulo falando justamente da relatividade e desvalorização 
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de valores, morais e ideais, um destes consegue ser a regra, a exceção: o valor mais 

importante, nas falas e comportamentos, o único ideal a ser alcançado custe o que custar, é a 

felicidade.  

Certamente a felicidade é um dos conteúdos preferidos do espetáculo. Só o fato de 

consumir é considerado em nossa cultura ocidental como o “mais almejado ideal de 

felicidade”
197

. Mas o espetáculo impõe que tal felicidade também seja exibida. Não estar feliz 

é uma vergonha a ser escondida ou uma doença a ser medicalizada. A performatividade da 

felicidade é um fenômeno da contemporaneidade, mas a felicidade já é uma questão posta na 

humanidade há muito tempo. 

 Freud pode não ter conceituado a felicidade, mas ele discute bem uma noção oposta, o 

mal-estar. Três principais fontes de mal-estar constantes foram consideradas: nossos corpos, 

que estão em processo de envelhecimento e vulneráveis a infecções e adoecimento; as forças 

da natureza, que tanto podem ser imprevisíveis quanto devastadoras; e o próprio convívio 

social, gerador de restrições e frustrações
198

. Quando o discurso da biotecnologia e da 

medicina cosmética só falta prometer, por enquanto, a juventude eterna; quando da “força da 

natureza” só nos lembramos esporadicamente quando exibem um caso nos lugares mais 

distantes do mundo e que transformam em verdadeiros shows cinematográficos; até o 

convívio social não deve ser mais gerar restrições, mas se deve estar constantemente gozando 

e de bem para a vida. 

 Na sociedade do espetáculo, a vida tem que ser entretenimento. É uma cultura que, 

além de primar pelo hedonismo, impõe a exposição da felicidade. “Temos que nos exibir 

felizes”, o Eu ideal é o Eu feliz: é a felicidade narcísica espetacular. A felicidade deixou de 

estar atrelada às cortesias dos deuses, à sorte, ao destino ou ao esforço pessoal ou grupal. 

Devido aos avanços tecnológicos advindos das últimas décadas do século XX, a felicidade 

passou a se tornar um “projeto de engenharia individual”
199

, que se vale da utilização das mais 

diversas bugigangas tecnológicas, medicinas cosméticas e orientações de como “viver-bem” 

dos especialistas.  

Porque todas as recompensas, toda a felicidade, têm que ser sentidas aqui e agora. É a 

diferença entre seguir um deus que promete uma terra, e ser um deus que possui a Terra. Este 
                                                           
197

 SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira; & ESTRAMIANA, José Luis Álvaro. Consumo, narcisismo e 

identidades contemporâneas: uma análise psicossocial. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2006, p. 74. 
198

 FREUD, Sigmund. (1930) O mal-estar na civilização. In: Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1969. 21 v. 
199

 FREIRE FILHO, João. O anseio e a obrigação de ser feliz hoje. In: FREIRE FILHO, J. (org.). Ser feliz hoje: 

reflexões sobre o imperativo da felicidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 



96 
 

aqui e agora marca profundamente a experiência contemporânea de tempo e espaço. A 

importância do tempo parece ser aniquilada em favor da do espaço. Percebemos isso na 

desvalorização do passado e na falta de expectativa para o futuro. Só o que existe no meu 

meio agora importa. Minha vida é aquilo que ocupa o espaço que vivo, são todos esses 

objetos aos quais estão aí para que possa manipulá-los. Esta incapacidade de se projetar no 

futuro, esta “impulsividade”, como diria Vaz
200

, é característica fundamental da 

contemporaneidade. 

 Assim, em vez da sociedade falar de direitos e deveres, estabelecendo limites ao gozo, 

agora o que ela divulga como bom é justamente gozar, gozar a toda hora. “A felicidade, que 

era uma aspiração, tornou-se seu dever”
201

, afirma Bezerra Jr. Só que, além de ser um 

incitação ao gozo, é uma incitação a mostra-se gozante. O imperativo ao gozo vem junto ao 

imperativo da performance. São sempre gozos mostrados em performances física, social e 

mental que o indivíduo não consegue atender. O ser feliz, com toda sua atuação de ser bem-

sucedido, de gozar e de ser autônomo gera, curiosamente, uma demanda incessante por 

suporte técnico. A autonomia aqui é gerida pelas tecnologias e especialistas, de cientistas a 

religiosos. É a grande controvérsia da autoajuda, pois é ditada pelos outros, deixando cada vez 

mais dependente a capacidade de sustentação de cada vida nas mãos dos outros enquanto cria-

se este falsa independência total. 

 É a aposta nas mercadorias como a sustentação para o Eu e base de distribuição de 

identidades: “Os objetos são tomados como base de uma sustentação que os ideais já não têm 

como oferecer. No lugar da referência ideal ou simbólica – que se tornou rarefeita ou fugidia 

–, a referência objetal, com sua prometida solidez, se apresenta como alternativa”
202

. Mas é 

claro que é sempre uma solidez aparente, um simulacro de consistência. Este jogo entre corpo 

e mercadoria atinge diretamente a ciência e a medicina contemporânea: é a medicalização 

cada vez maior de toda e qualquer experiência subjetiva. A medicina curativa transforma-se 

cada vez mais em medicina cosmética, seu foco deixa de ser a cura de males e doenças e 

passa ao aperfeiçoamento físico e mental: 
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O impulso de ir “além do terapêutico”, na direção do aperfeiçoamento e 

maximização da fruição da vida, já circula livremente entre nós. A psiquiatria 

hegemônica atual, ao expandir seu horizonte de ação por meio de uma classificação 

diagnóstica cada vez mais inclusiva, ao reduzir as condições necessárias para 

justificar a ampliação de diagnósticos e tratamentos e, principalmente, ao caucionar 

as aspirações de regulação biotecnológicas de todos os aspectos inerentes à vida 

biológica e à existência social, torna-se um vetor axial do processo por meio do qual 

os indivíduos autônomos e não mapeados em nossa cultura vão construindo roteiros 

com que enfrentam as vicissitudes da existência e de sua condição humana.
203

 

 

 

Todos os discursos contemporâneos pregam a felicidade, desde o científico ao 

religioso, sugerindo um aumento sustentável no bem-estar subjetivo de cada um de nós. Este 

imperativo de felicidade advém justamente pela democratização do espaço social, onde a 

felicidade é entendida como direito que cada um pode e deve alcançar: todos têm direito a 

felicidade, e todos devem alcançá-la. Tomando a felicidade como condição obrigatória na 

vida contemporânea, todas as tecnologias são legítimas se conseguem disponibilizá-la, e os 

discursos sociais mudam drasticamente para alcançar este fim: 

 

 

A função psi passou por uma mudança, tortuosa e incompleta: de julgamentos quase 

religiosos e normas confessionais para técnicas científicas e intervenções químicas; 

de construções carcerárias e divãs alongados para pílulas farmacêuticas e retornos ao 

social – em suma, para além de enclausuramentos e em direção a corredores de 

shopping. E a doença mental sofreu uma complexa oscilação entre ser um perigo 

para a sociedade, um domínio de conhecimento e uma campanha de vendas. A 

“felicidade” passou a ser uma condição.
204

 

 

 

A felicidade parece representar um estado de completude individual, onde nada falta, 

possuindo como base fundamental de sustentação a ideia de plenitude e até mesmo de 

onipotência, característica fundamental do narcisismo primário. 

É claro que o hedonismo, como característica da sociedade ocidental desde a 

modernidade, é pano de fundo para se instaurar este discurso sobre a felicidade, onde o 

registro da alma perde seu lugar de autonomia e superioridade em favorecimento do corpo. A 

obtenção de prazer e fuga do desprazer são os bens supremos a serem adquiridos, esta 
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felicidade tão divulgada pela mídia prega justamente o nível zero de problemas e 

preocupações. Você tem que estar bem sempre. É a felicidade que se iguala ao narcisismo 

negativo, tanto por representar o grau zero de tensão, quanto por também significar 

fechamento do circuito no Eu: o maior desafio e conquista que qualquer pessoa pode alcançar 

é a sua própria felicidade. E, uma dos jeitos mais observáveis nos discursos sociais para se 

atingir tal felicidade narcísica, é através da obtenção do corpo perfeito. Este corpo perfeito 

certamente assume o lugar do Eu ideal. Desta forma, passaremos a falar desta mudança 

fundamental no narcisismo contemporâneo: o corpo como lugar que deve estar 

constantemente sempre se modulando. 

 

4.3 O auto[móvel]conceito corpóreo e a [in]sustentação narcísica 

 

 Green nos lembra que o Eu, desde Freud, é um Eu corporal, não apenas uma 

superfície, mas a projeção de uma superfície
205

. Não dá para falar de Eu e de narcisismo 

influenciado pelo espetáculo e pelo simulacro sem tocar também na experiência corpórea. 

Falar de corpo na teoria psicanalítica, como vimos no capítulo sobre o narcisismo freudiano, é 

falar de algo que se inscreve pela relação com o outro. O que vimos sobre a pulsão foi 

justamente este distanciamento de um organismo puramente animal para um corpo de 

linguagem, cultural. Não é à toa que ao se pensar num corpo inscrito numa sociedade imersa 

em espetáculos é pensar num corpo que vai ter algum papel no espetáculo, seja qual for. É o 

Eu, o narcisismo e o corpo em relação com o olho e com o olhar. E como o corpo, em relação 

ao Eu, é da ordem do que é da superfície, do que está constantemente se mostrando, ele é um 

dos lugares que recebem influencia direta do espetáculo.  

Não é que a superfície nos dá a ideia de uma superficialidade que encobre uma 

interioridade no qual o verdadeiro Eu se encontra, como se o corpo fosse uma máscara para 

um self verdadeiro. Mas é que tal projeção de superfície que é a imagem corporal fornece um 

sentimento de forma que possibilita a estruturação de um Eu capaz de ser investido 

libidinalmente. Mas, como vimos ao abordar a problemática do corpo e das pulsões, para que 

está forma do Eu possa ser investida pelo próprio Eu é preciso, antes que o outro, a mãe, 

invista neste Eu. É só no retorno pela forma do outro que o Eu se forma
206

.  
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A relação do narcisismo com o corpo é essencial, como visto desde o caso Schreber, 

onde Freud
207

 fala que Schreber toma o próprio corpo como objeto de amor. Um narcisismo 

que teve tal abalo nos seus primeiros momentos de constituição em relação ao investimento 

da parte do outro [mãe] e, consequentemente, ao sentimento de onipotência, deixou o Eu sem 

suporte em relação ao ideal. Sobra a este Eu, numa cultura de espetáculos e simulacros, se 

agarrar à imagem e à forma, por estas serem sobrevalorizadas culturalmente, e assim, ele 

próprio ganhar um valor que nunca teve. Este novo Eu ideal vai se medir constantemente pelo 

nível de atenção que os outros os observa. Sob a sombra do simulacro o Eu, constituído por 

um narcisismo negativo, precisa constantemente do olhar do outro para se sustentar, e por isto 

mesmo seu corpo, como o representante da superfície deste Eu, acaba se tornando um dos 

principais atrativos para atrair olhares: é o corpo performático. 

 Para alcançar um corpo performático é necessário que este seja modulado, tal como 

qualquer outro simulacro. Numa sociedade onde os objetos têm que constantemente se 

modificar, o corpo, como mais um destes objetos de troca, tem que estar constantemente se 

modulando. Assim, ideais transcendentes relacionados no corpo perdem toda e qualquer 

utilidade, e por isso mesmo são totalmente desvalorizados, quando não criticados. Os corpos 

perdem os encantamentos pela magia e superstição, e são investidos de muito dinheiro e 

performance. O culto ao corpo ideal nunca foi tão presente.  

 Temos, então, os mais variados cultos e adorações a corpos masculinos e femininos 

projetados para visibilidade das sociedades aglutinadas pelos mercados globais, sendo grandes 

os sacrifícios realizados para isto: 

 

 

Dietas, musculação, cirurgias, pílulas, massagens, exercícios, cosméticos: o mercado 

do embelezamento coloca a nossa disposição uma miríade sempre renovada de 

produtos e serviços que visam aperfeiçoar o aspecto físico, conquistando novos 

usuários dia após dia. Assim, em nome de valores bem contemporâneos, como a 

autoestima e a felicidade, a carne humana é obstinadamente submetida a um 

conjunto de técnicas de modelagem corporal, que demandam enormes doses de 

esforço, tempo e dinheiro. Tudo isso na tentativa de atingir uma das metas mais 

desejadas do momento: criar para si um "corpo perfeito”.
208
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 A medicina cosmética, voltada para a realização de bem-estar físico e mental através 

de medicalização e outras técnicas, vem cada vez mais interferindo na vida das pessoas, 

gerando normalização de padrões comportamentais e sentimentais. Tal medicina propõe não 

apenas curar doenças, mas deixar mais belas e felizes todas aquelas pessoas que se rendem a 

ela, deixando seus corpos sempre jovens. “Eternamente jovem” deixa de ser um mito e se 

torna uma previsão lógica para um futuro não tão distante 

 Efeitos visíveis disto estão em toda a parte, indo além dos limites corpóreos e se 

projetando na própria arquitetura da cidade: 

 

 

O corpo não é natural porque, em cada cultura e em cada indivíduo, o corpo é 

constantemente preenchido por sinais e símbolos. Não somente não há nada de 

natural no corpo, mas também a pele não é seu limite: e quando a pele transpõe seus 

limites, ela se liga aos limites “orgânicos” da metrópole. Neste sentido, o corpo não 

é apenas corporal.
209

  

 

 

 Esta fusão entre corpo e cidade foi possível, justamente, pela importância do olhar e da 

imagem nas grandes metrópoles
210

. A relação com o corpo parece ser de pouca elaboração 

simbólica e por isso mesmo possui forma flutuante, pode-se mudar constantemente. E por 

isso, além das modulações, favorece as mutações com o espaço urbano e seus objetos 

constitutivos. Não é mais a tentativa de adequar as pessoas à cidade ou a cidade as pessoas, 

mas é o estádio em que os dois não mais se distinguem. 

 Para isso se criam os interstícios
211

, espaços que fazem parte da experiência urbana 

onde ao invés das pessoas tornarem-se uniformes aos lugares em que vagam, acabam por criar 

zonas personalizadas com seu próprio corpo que expõem e somatiza códigos e signos. Para 

que o próprio corpo crie o espaço urbano é necessário que esteja desapegado de fixos traços 

identificatórios, sejam os de gênero, como masculino e feminino, ontológico, como orgânico e 
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inorgânico, morais, como bem e mal etc. É o corpo espaçado que já nasceu num contexto 

onde o meio é a extensão corporal, e o olhar está constantemente atraído pelo local. Cada 

pessoa aqui funciona como senha para outras pessoas. 

 Ora, a capacidade de persuasão destes interstícios é bastante vasta, justamente por 

estar evocando a todo instante o olhar, implicado aí o erótico e a forma do Eu, e o sentimento 

de pertencer a um grupo/lugar, mesmo que seja fluido, mas que são marcados por todas as 

senhas corpóreas. Tais interstícios, que revelam fusões de corpos com lugares, demarcam para 

nós uma característica marcante de um mundo regido pelos simulacros: o fim da separação 

entre corpo e coisa, pessoa e objeto. E o que é da ordem do simulacro tem muito disso: não se 

sabe muito bem o que aquela vida tem de inorgânico ou irreal, ou o que aquela coisa tem de 

vida, já que o simulacro é justamente isto que abole tais barreiras como de 

orgânico/inorgânico, real/irreal, verdade/mentira. Enquanto as pessoas ganham valor 

monetário como uma mercadoria, as mercadorias passam a ditar valores morais. 

 Este tipo de valor social, midiático, vai ser necessário para uma sustentação narcísica 

que é falha ao nível do ideal do Eu. Sem nenhum ideal que garanta o nosso valor, sobra 

apenas ao Eu torna-se este ser perfeito montado pelos espetáculos, e assim, poder se valorizar, 

nem que seja um valor líquido, assim como todos os espetáculos o são. Por isso que quaisquer 

marcas da idade, velhice, ou doença grave, alteram seriamente a imagem narcísica
212

, 

deixando o Eu num verdadeiro inferno por não conseguir ser perfeito. Se o Eu já teve de 

encarar o mundo sem a esperança que deveria ter sido trazida pelo ideal do Eu, abalar sua 

exibição de perfeição o empurrará com tudo pra dentro do portão do inferno.  

 O olho, ou melhor, o olhar, como não tendo muito pouco de natural, é o principal 

propiciador destas novas subjetividades. Tanto ele que localiza os interstícios, quanto é ele 

que, concentrando muito da sexualidade contemporânea, é alvo de uma cultura que prima pelo 

espetáculo. O Eu, muito mais atento à questão do visual, da forma, do Eu ideal, vai estar, 

nesta cultura de metamorfoses constantes, sempre fugidio e evanescente. E este Eu ideal vai 

estar sempre exigindo uma experiência corporal que deve também estar constantemente se 

modificando. 
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 Um excelente filme que podemos usar para pensar tais modulações e metamorfoses 

corporais é o “Videodrome”
213

, de David Cronenberg. No filme, o personagem Max Renns, 

diretor de uma pequena emissora de TV, transmite ao seu público programações de conteúdos 

exóticos, que a concorrência considerava como programação inadequada para exibição. Ele 

então recebe fitas de vídeo onde têm gravado uma espécie de reality show intitulado de 

Videodrome. Este reality show apresenta cenas que, hora parecem reais, hora fictícias, de 

pessoas sendo torturadas e mortas. A cada vez que assiste às fitas, o seu interesse, e a sua 

obsessão pelas cenas, aumenta, a tal ponto de passar a confundir o que é real e o que é ficção 

no próprio meio em que vive, e, como resultado final de sua fascinação pelas imagens, 

começa a perceber mutações em seu próprio corpo, passando hora a se parecer com objetos do 

meio, como fitas cassetes e video players, hora a se transformar num amontoado de carne 

viva. Além de se afastar de todas as pessoas ao seu redor, ele passa gradativamente de 

enquadrá-las num esquema persecutório, até que não mais distingue as pessoas das demais 

coisas do meio. 

Com a fixação cada vez maior de Max pelo Videodrome, o que é imaterial passa a 

tomar contorno sexual, como carne viva, sem pele, e o que é seu corpo acaba se abrindo, 

perdendo a pele, onde a carne velha marcada pelo sentido histórico da construção do seu Eu, 

dá lugar à "carne nova", sem nenhuma forma definida, apenas amontoados de carne pulsando. 

Tudo isso sempre pelo efeito do vídeo: é como se as imagens acabassem não só com a 

mediação e o estabelecimento da alteridade, mas também fizessem perder o sentido do corpo 

fazendo-o tornar-se apenas pura massa orgânica. O Eu se perde, e não é a toa que Max, para 

encontrar esta carne nova, e o vídeo lhe mostra como, dá um tiro na própria cabeça. 

No filme ainda tem um segundo personagem importante para a história, o filósofo e 

guru da comunicação Brian O'Blivon. Tal personagem passou anos trancado em um espaço 

afastado das demais pessoas e nunca mais teve contato direto com elas. Sua fala só chega ao 

meio exterior através de monólogos gravados em fitas. Em uma de suas falas mais expressivas 

para nosso estudo, ele questiona: "Pois não há nada mais real do que nossa própria percepção 

de realidade, há?". O problema parece se dá quando numa cultura inteira a percepção da 

realidade está intrinsecamente relacionada com a exacerbação da imagem, espetacularização 

da vida e jogos entre simulacros.  
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  É uma verdadeira obsessão pelo “corpo-espetacular”
214

 que só se torna possível 

justamente por toda uma cultura voltar seus olhares para o corpo como sendo o principal, 

quase único, representante identitário. O velho ditado “não julgue um livro pela capa” perde 

totalmente seu valor. Se antes se acreditava numa exterioridade e numa interioridade, hoje a 

interioridade se torna um verdadeiro show espetacular, a tentar-se exibir em todo o momento 

como exterioridade. Assim, como Costa observa: 

 

 

Referir o sentimento de identidade ao corpo significa definir o que somos e devemos 

ser, a partir de nossos atributos físicos. Ou seja, atualmente, se tornou verossímil 

acreditar que a) atos psicológicos têm origem e causas físicas e que b) aspirações 

morais devem ter como modelo desempenhos corpóreos ideais. Em outros termos, 

estamos nos habitando a entender e a explicar a natureza da vida psíquica e das 

condutas éticas pelo conhecimento da materialidade corporal.
215

 

 

 

 A exigência do espetáculo, de exibir-se, impõe uma forma corporal a ser alcançada 

custe o que custar. É um Eu ideal extremamente ligado à forma corpórea, essencial para uma 

sustentação narcísica que perdeu um porto seguro desejável que o ideal do Eu representava, já 

que este se evanesce quando passa a ser entendido como mais um simulacro. Entre um ideal 

que poderia ser do Eu tão relativo e uma forma ou imagem para um Eu ideal que, embora já 

se saiba de saída que é momentânea, imanente, mas que é tão valorizada culturalmente, a 

imagem corporal acaba se tornando uma base mais concreta para a constituição do narcisismo 

contemporâneo. Aqui, surge a exigência narcísica de modulação corporal de acordo com as 

formas corpóreas espetaculares. 

O corpo passa a ser o alfa e o ômega do sentido da vida. O sentido da vida é forma, 

forma dada pela cultura deste narcisismo que deve não mais ser da ordem da interioridade, 

mas estar constantemente exibindo-se espetacularmente. Uma espécie de narcisismo que só 

consegue dar suporte ao Eu no exibir este Eu ideal que, ademais, não passa de um simulacro a 

ser trocado por outros simulacros de Eu ideal. Pois é sempre do campo da imagem que se 

trata, e cada vez menos pelo discurso endereçado ao outro. Mas não é isso que já está no mito 
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de Narciso, onde o fascínio pela beleza, que nem sabe que é sua, não o deixa escutar as 

palavras de Eco
216

? 

 

4.4 Do desejo do Um ao desejo do Zero 

 

 . Sou visível, logo sou. As pessoas têm que ver e serem vistas. É a transformação do 

sofrimento pela perda de sentidos advindos da duração do tempo para sentidos 

constantemente mutáveis na transitoriedade e transformação espacial. Se eu não tiver o olhar 

do outro permanentemente, a minha experiência subjetiva se estilhaça. Assim, uma 

transformação na forma de sofrimento implica numa transformação na forma de subjetivação: 

 

 

Freud, inspirado na lenda grega, dizia que na escolha de objeto narcísica, o 

individuo amava no outro: a) o que ele era; b) o que foi; c) o que queria ser, ou; d) a 

pessoa que foi uma parte da pessoa-própria. Se tivesse testemunhado a ascensão no 

ocidente da sociedade de consumo, Freud certamente perceberia que o indivíduo 

pode voltar-se narcisicamente para si porque é obrigado a “amar”; a) o que não é; b) 

o que nunca foi; c) o que nunca poderia desejar ser ou; d) uma pessoa que jamais fez 

parte da pessoa-própria.
217

 

 

 

Mas não é o fato de algum objeto concreto daquele ideal vir a garantir a sustentação do 

Eu, nem que apenas a crença naquele ideal faça isso, como no caso de Deus, da Nação, da 

Raça, da Ciência etc., que se teria antigamente um sofrimento de menor porte. Como bem 

lembra Costa
218

, o que importa é o acordo com um signo, tendo o significado que for, para 

viabilizar os laços entre as pessoas do grupo. Com um sentido não tão transitório, mais 

estável, se tem a base para a sustentação narcísica de cada um, e um sentimento de pertença 

que não depende da constante guerra de valorizações da imagem do Eu em detrimento da 

imagem do outro neste espetáculo que se tornou o dia-a-dia. O ideal do Eu seria fundamental 

para a mediação com a alteridade e diminuição de tanto impacto da imagem nas subjetivações 
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contemporâneas. Um impacto sem a diluição, escoamento, que a palavra ou o ideal podem dar 

justamente por lembrar que o Um não existe sem o outro. 

Se tal signo do acordo é vazio, se existe algo de concreto ou não no seu significado, 

disso nada sabemos, e também não importa. Tal signo, ou melhor, tal ideal, baliza os vários 

Eu‟s soltos, mediando seus laços, e permitindo o estabelecimento da alteridade, neste 

movimento de reconhecimento de outros Eu‟s e do meu supor que estes outros Eu‟s também 

reconhecem a existência do meu Eu, e é isto que verdadeiramente importa. 

Sem o balizamento dos Eu‟s, e por isto mesmo sem poder se situar no mundo e situar 

sua dor em relação às outras pessoas, não se pode transformar dor em sofrimento, ou seja, fica 

impossibilitada a elaboração da dor pelo aparato psíquico. A dor fica em seu estado puro, 

parecendo-nos significar justamente sua não vinculação objetal
219

. Na dor, em vez do Eu 

investir em um objeto, o que propiciaria uma elaboração psíquica, o que existe é uma tentativa 

de anulação objetal. É por isso que um mundo da exacerbação da imagem é um mundo dos 

extremos, sem mediação, do tudo ou nada: ou o Eu destrói o objeto, ou é destruído por ele. 

É o que acontece quando o Eu violentado não consegue ligar-se com o objeto 

traumático. O Eu é violentado quando um objeto, em algum momento, era representado como 

bom e passou a ser representado como mau por uma recusa em dar prazer, ou provocar dor, 

ou por sempre ter sido “ausente e destrutivo”
220

. Isto é fundamental para nosso estudo sobre o 

narcisismo: 

 

 

O narcisismo moderno, dissemos, é um narcisismo defensivo, voltado para o 

investimento do corpo, que se tornou foco de sofrimento e ameaça de morte pela 

ação da violência. Esta hipótese choca-se aparentemente com as teses sobre o 

hedonismo da sociedade contemporânea. Porém, ao nosso ver, esta faceta vendável 

da ideologia do bem-estar é divulgada para dissimular o medo do sofrimento e da 

morte, que apavoram o indivíduo moderno.
221

 

 

 

 As novas modalidades do mal-estar na contemporaneidade começam a surgir na 

década de 70, e claramente se caracterizam com todos os seus signos a partir dos anos 90. Tal 
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mal-estar não diria mais respeito ao sofrimento oriundo do conflito psíquico entre os 

imperativos das pulsões e a interdição moral, mas se localizaria no campo do corpo e da ação 

social
222

: 

No corpo, o mal estar é vivido de várias formas, como nas queixas de dores diversas e 

inespecíficas, de sensações de esgotamento corpóreo, stress, constantes preocupações em 

realizar exercícios físicos, submeter-se a diversas plásticas e se alimentar com suplementos 

vitamínicos entre outras substâncias que supostamente garantirão um corpo mais bonito e 

jovem por muito mais tempo. Assim, lugares como SPA‟s, academias de ginástica, farmácias 

de manipulação, centros cirúrgicos, entre outros, tornam-se cada vez mais valorizados e 

cultuados socialmente. 

Já no campo da ação, são as depressões, síndrome do pânico e algumas compulsões 

como a bulimia, a anorexia e a toxicomania que se apresentam como as queixas mais 

frequentes. Estas queixas, também ligadas ao corpo, indicam uma discrepância na vida de 

quem às sofre, entre o seu querer e a forma de seu agir, originando uma dor insuperável. A 

ânsia de consumo é qualificada como sintoma contemporâneo, já que é uma forma de 

compulsão capaz de infligir dor tão ou mais forte que as outras compulsões mencionadas. A 

própria violência é característica deste novo mal-estar, pois se apresenta como violência 

gratuita, onde a descarga psicossomática não tem potencial de simbolização
223

. 

Estes mal-estares são sinais desta não capacidade da subjetividade contemporânea de 

transformar dor em sofrimento. A dor difere do sofrimento justamente porque “a dor é uma 

experiência em que a subjetividade se fecha sobre si própria, não existindo qualquer lugar 

para o outro no seu mal-estar”
224

. É a condição solipsista da subjetividade devido à razão 

mundial ficar cada vez mais restrito aos registros pragmáticos e funcionais, perdendo a 

dimensão simbólica e a capacidade de produzir sentido. Em um mundo em que se perdeu o 

sentido, o que sobra é o vazio na subjetividade. Os espaços de mediação ficam cada vez mais 

reduzidos, já que os sujeitos, voltados para si, não percebem que todos estão no mesmo barco. 

Incapazes de criar espaços de mediação, de estabelecer lugares para o outro, ficam 

imobilizados diante da dor depositando suas esperanças nos remédios e no progresso da 

técnica.  
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 Quando o paciente vai ao analista ser olhado isso já é um sinal pós-moderno, pois no 

início da psicanálise o paciente ia para o analista porque sofria e porque queria ser escutado. 

Ser olhado já é uma distorção do dispositivo de escuta analítico. O dispositivo clínico desde 

Freud é colocar o olhar entre parênteses, barrando o narcisismo, o que possibilita que o sujeito 

fantasie. Hoje já é mais difícil deitar no divã, pois antigamente os pacientes tinham mais 

suporte interno para suportar sua fala e sua disforma, algo que não precise do olhar do outro. 

Hoje, os pacientes precisam que alguém os olhe para se suportar, pois não se sentem mais 

como majestades, e sim como mendigos. No set se tinha a possibilidade de sonhar: deitado, 

pouca luz, sem olhar. Mas hoje, cara-a-cara, esta possibilidade de viajar pelas formações do 

inconsciente são barradas. 

A clínica psicanalítica se desloca dos sonhos para uma clínica contemporânea centrada 

na dor. O analista agora trabalha com a dor. Essa ação se revela seja pela violência, pelo 

comer em excesso, pela bulimia ou ao usar drogas. O Eu adere à imagem, pois não tem um 

ideal a ser compartilhado. A imagem vai ser então inflacionada, assim como sua função no 

narcisismo contemporâneo. A exacerbação da imagem do Eu passa a ser o único lugar que as 

pessoas podem tentar se agarrar para poder se suportar. Porque parece que, se o Eu não puder 

se agarrar ao menos a esta imagem, só sobrará sua morte violenta. A morte lenta, 

imperceptível, de aderir à imagem apresenta-se como a alternativa da maioria.   

Nos deparamos com essa concepção de narcisismo, regido pelos implacáveis exércitos 

silenciosos das pulsões de morte, que se assemelha terrivelmente a isto que Baudrillard 

chamou de "maiorias silenciosas", já que ambos tentam erradicar qualquer forma de tensão, 

uma no psíquico, outra no social. É na impossibilidade da formação do Um, quando o meio 

não consegue dar a estrutura necessária para que aquele organismo, implicado com as mais 

diversas sensações, possa vir a se tornar um corpo, e a vir formar um Eu, que este novo tipo 

de narcisismo surge, desejando justamente o zero absoluto. 

 A função do narcisismo primário, alimentado pela ação especificamente boa do objeto, 

não conseguirá mais sustentar a sensação de onipotência do Eu nos primeiros anos da vida, 

devido justamente à falta da ação do objeto, ou, como vimos, pela mãe estar morta, e isto vai 

ter consequências em toda constituição do Eu. O narcisismo contemporâneo é caracterizado 

por negativo “em todos os sentidos do termo. Negativo no sentido de contrário do positivo: o 

bom torna-se mal, e negativo no sentido de nadificação onde o Eu e o objeto tendem para a 
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anulação mútua”
225

. Nesta situação, resta ao psíquico ser invadido pelo somático, ou na 

regressão psicossomática, ou pela desagregação psíquica na deterioração mental.  A saída, 

para Green, a reversibilidade nestes casos é possível com a ação de cuidados físicos e 

psíquicos de um objeto externo, do qual até então não se tinha tido tal suporte.  

 O Eu sofre constantemente por perseguir e tentar aprisionar um objeto que sempre 

nunca está ali onde se quer que esteja. Esta é uma dor constante numa sociedade onde tudo e 

todos estão sempre mudando. É um estado em que não há sentimento de indignidade e auto-

recriminacão, como na melancolia, mas de prejuízo e injustiça. Neste movimento, o mundo 

externo vai ser constantemente [super]investido em detrimento do mundo interno. Este 

superinvestimento externo é negativo, pois é sempre um investimento na sombra e no buraco 

deixado pelo objeto. Perder o objeto é perder a si próprio quando o Eu não tem o suporte do 

narcisismo positivo, colocando toda sua autoestima neste objeto.   

 Porque cada sinal de mudança no objeto, que ademais significa imperativo de 

mudança no Eu, acaba sendo sentido de forma insuportável, acaba sendo sentido como uma 

morte para o Eu. Não é a toa que Green formula a relação narcísica descompensada como "O 

Eu rompe, mas não se dobra" 
226

.  

  Mas como esta guinada em relação ao narcisismo se faz sentir? Como amar num 

mundo de simulacros e performances? Obcecados pelo jogo entre simulacro, sejam 

mercadorias, ideais ou corpos, e na permutabilidade de sua própria performance, um destino 

trágico parece bater a porta dos vários Narcisos contemporâneos: tentar amar esta imagem de 

si até a morte sem ao menos conseguir se reconhecer nela. Quando os ideais aos quais o Eu 

pode se agarrar ficam fora do jogo, nem a forma, seja lá qual for, que o Eu se agarra como 

ideal pode dar sustentação narcísica para manter-se na partida. E, quanto mais tudo não se 

trata apenas disto, de jogos, simulações e partidas? Partindo tantas vezes o Um, 

fragmentando-o, até que só exista a poeira de um vazio infinito, da indiferença em sua relação 

com o mundo, de sua morte silenciosa, da redução do zero absoluto. Pois, se o desejo de 

satisfação se dá através da consolidação do Um, ou através da morte do Um, isto é irrelevante. 

Se o mito de Narciso tem relação direta com a morte vinda por ignorar as palavras dos outros 

por se estar fascinado com a própria imagem
227

, este mito se evidência numa 

contemporaneidade marcada pelos simulacros. 
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Se este Um não consegue ser estruturado de modo mais ou menos consistente, 

podendo vir a desmoronar a todo o tempo, o fechamento do circuito narcísico em vez de se 

dar com a égide do Um, se dá pelo cessamento de toda e qualquer tensão, num fechamento de 

circuito pela morte, da tensão zero. O narcisismo negativo não representa apenas o 

fechamento sobre si mesmo, mas a própria morte psíquica: 

 

 
Que o Eu alcance um investimento unitário emergindo do despedaçamento ou que 

pareça chegar ao zero absoluto, o efeito obtido é análogo (o que não quer dizer 

idêntico). Nestes dois casos, o Eu encontra nele mesmo sua própria satisfaçāo, se dá 

a ilusāo de auto-suficiência, se livra da vicissitude e da dependência de um objeto 

eminentemente variável no que ele dá ou recusa segundo sua vontade. A progressão 

leva ao Eu Um - o que, no caso, permite-lhe reencontrar esta quietude pela regressão 

quando a frustração a isso o obrigar, as outras defesas relevando-se ineficazes. A 

regressão leva às vezes mais longe: para o zero da ilusão do não-investimento, mas é 

o zero que se torna objeto de investimento fazendo deste retraimento regressivo uma 

aspiração positiva, um progresso; assim quer a ascese, retorno ao seio divino.
228

 

 

 

É por isso que este narcisismo compartilha da mesma formatação das maiorias 

silenciosas, uma formatação para a inexistência a partir da indiferença. O narcisismo negativo 

se dirige ao vazio e a morte, morte silenciosa, pois tenta apagar toda tensão, e nisto, toda 

forma de vínculo objetal. Certamente, um dos mais importantes efeitos do narcisismo é 

possibilitar a independência do Eu em relação ao objeto. Esta independência se dá 

transferindo o desejo do Outro para o desejo do Um, como vimos no primeiro capítulo, seja 

esta operação cambiada para o Eu ideal, ou para o ideal do Eu. Contudo, tais destinos 

narcísicos nunca são totalmente bem sucedidos, já que a ausência física de um objeto de amor, 

juntamente com uma demora sentida como interminável para que este possa vir a aparecer, 

acabam gerando ressentimento, ódio e desespero
229

.  

O maior problema, então, é que para apagar tanto ódio, tanto ressentimento, tanta dor, 

pode-se desejar simplesmente parar de sentir toda e qualquer coisa. É quando o desejo do Um 

se torna desejo pelo nada, ou seja, desejo de diminuir todas as tensões ao nível zero, que o 

narcisismo deixa de se aproximar das pulsões de vida e de ser o suporte do Eu, para se 

aproximar das pulsões de morte e de ser a extinção deste Eu. É o desejo de não-desejo que se 

presentifica na falha da realização unitária do narcisismo. E se as maiorias silenciosas, as 
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massas, mostram-se como uma força importante na contemporaneidade, sem nenhuma 

coincidência, uma outra força também silenciosa acaba caracterizando o narcisismo 

contemporâneo: as pulsões de morte.  

 Esta é uma inversão do papel do narcisismo. Enquanto o primeiro narcisismo possui a 

função de sustentar o Eu para que este sobreviva às relações objetais, o narcisismo negativo 

vai ao sentido de se estar sempre em parte enamorado com a morte. O narcisismo positivo, 

aquele que sustenta o Eu para que sobreviva a morte do objeto, na sua versão contemporânea 

negativa, leva o próprio Eu à morte, não elegendo mais o Um, mas buscando o zero, o nada.  

 Então, o deslocamento do narcisismo do domínio do Eros para o do Tanatos representa 

profundamente o contemporâneo: que mesmo as mais lindas ideias de amor, seja o eterno 

cuidado dos pais, as ilusões com um Deus zeloso ou o sonho com um outro que se importe 

com você num amor perfeito, não sobrevivem as formas implacáveis e destrutivas da morte. 

Ou o narcisismo é positivo, o que possibilita a escolha do objeto, ou negativo, que despreza 

todo objeto numa busca que cesse toda forma de intensidade. Este negativo remete ao 

conceito puro de nadificação, como o princípio de Nirvana, tem justamente a finalidade de 

suspender todas as excitações.  

 Em última instância, este narcisismo de morte não significa morte imediata, como em 

um suicídio, sendo que na morte está incluída a ideia de uma dor tal, ou intensidade de algum 

acontecimento sentida como insuportável que venha a cessar a vida. O narcisismo de morte 

está muito mais para um sono sem sonho, um adormecer imperceptível e sem nenhuma 

perturbação, onde o Eu possa afogar-se em si mesmo, abandonando todos os vínculos, até 

mesmo que o próprio Eu possa desaparecer. 

 Se neste estado ainda existe uma função para existir um ideal do Eu, este ideal, não 

raramente, é de se tornar invulnerável de tal forma que não exista mais lugar para a diferença 

entre os sexos, para a alteridade ou para qualquer Outro. A decepção aqui se encontra como o 

“monstro do armário”, que a qualquer hora pode sair para atacar, pois gera um estado de 

desilusão quando o Eu não tem suporte afetivo para se sustentar. E, este sentimento de 

decepção para com os pais, para com a nação e com algum ideal, como Deus, é característica 

fundamental da contemporaneidade. O que deveria ser algo para se sentir confiança, algo em 

que pudéssemos nos agarrar firmemente, não passa de uma imagem que desmancha no ar. 

Nada é mais fiável. O medo acaba sentindo tudo como sombra de simulacro. 
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Assim, dos pacientes que parece estar operando o narcisismo negativo, Green fala que 

suas vidas é como se fosse um “suicídio a fogo lento”
230

, pois justamente parecem que 

renunciaram a uma morte violenta. E isto não seria justamente muito característico da pulsão 

de morte, ao qual tal narcisismo está enraizado? Pulsão de morte que também trabalha de 

forma bem silenciosa, entorpecendo cada vez mais o Eu diante de tantos espetáculos e 

simulacros:  

   

 

Nesse jogo mortal da imagem com o real, o olho fica em primeiro plano de 

importância, por ser o meio que registra e instaura a ilusão. Freud chega a observar 

que “o pensamento visual se aproxima mais dos processos inconscientes do que o 

pensamento verbal, e é mais antigo do que este, tanto do ponto de vista filogenético 

como ontogenético”. Édipo é um dos mitos fundamentais para o poder do Ocidente, 

porque expõe a pretensão de um olhar universal. Édipo rei é uma tragédia da visão – 

ele pode ver tudo, mas não se vê.
231

 

 

 

É neste jogo entre real/olhar/ilusão que o sujeito perde a si mesmo. Embora falsamente 

o sujeito ache que quanto mais ele olha, mais vai descobrir coisas importantes para si; o que o 

olhar midiático impõe é que quanto mais o homem olha, menos ele se vê. Esta é também a 

tragédia da visão e da imagem na modernidade. Este olhar ganha como expansão todo um 

vasto arsenal de aparelhagem técnica.  

Mas, embora o homem olhe e não se veja, ele sabe que outros o veem. E, não à toa, ele 

tenta se valer destas mesmas bugigangas e tenta se tornar um simulacro tão parecido com o 

que vê na televisão para poder alcançar esta espécie de Eu ideal manifestado pelo 

desempenho performático. Seu desempenho performático encontra como ápice a própria 

transformação corpórea, ou melhor, o ápice é quando uma cultura obriga constantes 

modulações corpórea para a performance. 

 É dentro deste contexto que surgem várias práticas para criar uma normalização 

biológica, onde o nazismo é apenas a expressão máxima deste modelo, com sua eliminação de 

judeus, homossexuais ou de qualquer pessoa que fosse considerada exceção à forma ideal 

estabelecida. O nazismo, embora tenha perdido a guerra em nível bélico, ganhou ela em nível 

ideológico, pois a eugenia nunca foi tão valorizada quanto está sendo na contemporaneidade. 
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Isso é justamente o que filósofo Sloterdijk vai apontar no seu polêmico texto Regras para o 

parque humano, onde a condução da vida humana acaba sendo atravessada por técnicas e 

tecnologias, como a da genética, selecionado quem morre, quem vive e como vive. Num 

estabelecimento de “antropotécnicas”
232

 que estabelece a sociedade assim como um zoológico 

é estabelecido. Embora seu texto tenha gerado polêmica, pensar na técnica ou na tecnologia 

como produtora do homem já é uma tendência observada há muito tempo na cultura ocidental, 

onde o próprio nome grego techné já tem a ver com a produção da realidade
233

. 

 Por tudo isso é muito justo dizer que um mundo regido pelos simulacros significa não 

apenas um mundo onde a vida torna-se espetáculo, mas o próprio fim daquilo que toda a 

tradição ocidental chamou de vida: o mundo regido pelos simulacros significa a passagem do 

estético ao extático
234

. Uma imagem tecnicamente perfeita ao qual o Eu ideal tenta se agarrar 

por não ter mais um ideal do Eu só o levará para seu próprio fim. E este é o destino do 

narcisismo contemporâneo: assim como o capital, as mercadorias e as imagens-coisas, o 

narcisismo apenas circula, sem outra finalidade além da realização fatal de seu próprio ciclo. 

Mas se antes Narciso precisava apenas se contemplar para se bastar, hoje ele precisa 

estar exibindo constantemente sua imagem para contemplação dos outros, e caso estes não o 

contemplem, eternamente, não conseguem suportar esta dor impossibilitada de ser elaborada e 

descarregada.  

Para tal exibição, o Eu tem que estar constantemente perfeito, tecnicamente produzido 

para a performance. Esta perfeição narcísica certamente é problemática, pois mesmo que 

exista algo que contemple tal perfeição, este algo não é nem tomado como objeto, mas como 

apenas espelho do Eu. E, como diria Green: “A completude narcísica não é signo de saúde, 

mas miragem de morte. Ninguém é sem objeto. Ninguém é o que é sem objeto.”
235

. Por isso 

que, embora o narcisismo sob a sombra do simulacro apresenta-se como uma série de 

complicações negativas ao Eu, já que tais simulacros são de terceira ordem que, ao mesmo 

tempo, operam e se sustentam nas massas de homens separados, só podemos pensar numa 

positivação narcísica caso uma outra forma de política e laços afetivos forem estabelecidos. 

Se o Eu agarra-se a uma imagem qualquer que seja valorizada socialmente para poder 

se sustentar diante da angústia de sua própria impotência devido à falta de um bom objeto, 
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que lhe propiciaria estabilidade nos primeiros momentos da vida, e de um ideal que 

substituísse esse objeto pelo resto de sua vida, talvez este Eu pudesse reconhecer no outro 

também um Eu que tem tal impotência. E com isto, agir em conjunto numa espécie de política 

fraterna
236

, e não na velha política do todos contra todos. 

A única opção que vemos capaz de fazer barreira a este narcisismo sob a sobra do 

simulacro, um narcisismo negativo, regido pelas pulsões de morte, é o reconhecimento da 

alteridade, da capacidade de reconhecer no outro alguém que tem um Eu que seja seu e não 

apenas reflexo do meu Eu, e, assim, possamos criar uma política onde estes Eu‟s não 

precisem estar constantemente se modulando para sair na frente das valorizações 

espetaculares do dia-a-dia. Desta forma, preferimos voltar a concordar com Freud, pois “no 

final, precisamos começar a amar para não adoecer, e iremos adoecer se, em consequência de 

impedimentos, não pudermos amar”
237

. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Certamente é muito complicado tentar distinguir quais são as principais características 

sobre uma época em que se está vivendo. Não é à toa que a coruja de Minerva só lança voo a 

noite, que o movimento do pensar sobre algo só vem à posteriori. Mesmo assim, a 

contemporaneidade vem sido pensada por inúmeros autores, com visões de mundo das mais 

diferentes, desde os que encontram aberturas e possibilidades para liberdade e felicidade 

como nunca antes vista na história, como os que têm visões apocalípticas pela obediência ao 

consumismo e à estética. 

 Bem que poderíamos ter tentando andar sem assumir nenhuma das posições, já que 

ambas certamente têm ótimas argumentações ao pensar à contemporaneidade. Mas o caminho 

trilhado foi outro. Partimos de autores que problematizam a contemporaneidade colocando em 

evidência que a liquidez ética favorece uma tirania da estética. 

 Ser e aparecer formam um novo paradigma contemporâneo: aparecer é ser. O cogito 

não é mais penso logo existo, mas sou visto logo existo. A visibilidade e o olhar do outro 

nunca foram tão essenciais para se definir o que se é, principalmente quando nenhum sentido 

ou ideal se faz valer importante com o passar do tempo. Nisto também se encontra a 

problemática do belo e do bem, e como o bem é deixado de lado ao se considerar um mundo 

de simulacros e simulações. O bem parece nem existir mais, nada que seja transcendente, 

ficando só o belo e isto que parece ser sua radicalidade, a espetacularização. Na verdade, o 

espetáculo vai justamente significar o bem como sendo o belo. É o que é da ordem do belo, da 

imagem, dos simulacros, que dita o valor social. 

 Como este valor vai estar constantemente modificando-se, a despeito de uma época 

anterior aos simulacros de primeira ordem onde os signos eram naturalizados, cada pessoa 

não deve apenas estar constantemente consumindo, mas modulando até si próprio, seus gostos 

e seu corpo. As modulações, que são características fundamentais dos simulacros de terceira 

ordem, invade de forma decisiva a valorização entre as pessoas, o que nos levou a afirmar que 

tais relações sociais, ao longo da segunda metade do século passado até o atual momento 

deste, tornaram-se jogos entre simulacros. 

 Alguns aspectos caracterizam tais jogos entre simulacros: desvalorização de tudo que 

permite a estabilidade das relações sociais e laços afetivos, pois cada um deve ser móvel o 

suficiente para se relacionar com quem quer que seja; um superinvestimento na imagem, onde 
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a aparência deixou de ser o cartão de apresentação de cada pessoa para se tornar a própria 

pessoa; o imperativo de exibir-se constantemente para a valorização social; a necessidade de 

modulação corporal e agregação a inúmeras bugigangas para sempre estar na moda.  

 Como a subjetivação está diretamente atrelada ao contexto sociocultural ao qual está 

inserida, o lugar do narcisismo na subjetivação parece ter sido modificado diante tais aspectos 

da contemporaneidade. Estas modificações se fizeram sentir justamente: no abalo do ideal do 

Eu e comprometimento da importância da alteridade que se fez sentir por a mãe estar morta; 

num Eu ideal relacionado com a obrigação de modulação de acordo com o que está em moda; 

numa experiência narcísica que não é mais de sustentação do Eu diante os objetos, mas de 

exibição do Eu contra os demais objetos; uma experiência corpórea submetida à medicina 

cosmética, onde o corpo é sentido como mais um objeto para uso performático. 

 Este narcisismo contemporâneo é distinto daquele registrado por Freud em seus textos, 

pois o narcisismo freudiano estava muito mais em relação com Eros e as pulsões de vida, 

ocupando sempre o lugar se sustentação do Eu e possibilitando os vínculos objetais; enquanto 

que o narcisismo contemporâneo tem bem mais relação com Tanatos e as pulsões de morte, o 

que evidencia uma impossibilidade de sustentação do Eu fora de sua constante exibição. Esta 

exibição é de felicidade, e para isso tudo que possa se caracterizar como um problema ou 

diferença da noção em moda da felicidade é esquecido, deixado de lado, e só a performance 

no jogo entre simulacros importa. 

 Mas isto pode ser apenas mais um aspecto significativo da importância de Tanatos 

neste narcisismo, pois o apagamento da diferença leva a uma diminuição nos níveis de tensão 

sentido pelo Um, o que pode o levar simplesmente ao apagamento de toda e qualquer tensão, 

onde o Um torna-se apenas Zero: “Eis que o Eu imortal inverte seus objetivos: a exaltação de 

viver conduz ao apaziguamento de morrer”
238

. 

 Assim, se formos pensar na nossa sociedade como uma sociedade do narcisismo, 

devemos fazer apenas no sentido do imperativo da sociedade de que cada um de nós nos 

tornemos Narcisos, entorpecidos apenas por nossa própria imagem e sem nunca escutar a voz 

do outro, nem que esta voz do outro revele nossa própria voz. É uma sociedade do narcisismo 

negativo, pois o que existe é uma carência de narcisismo, no sentido freudiano de sustentação 

do Eu, numa negação do lugar do outro. Transformar os homens em Narcisos é separá-los, 
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impedindo-os de qualquer mobilização social. Ou dividir os homens não é a maneira mais 

fácil de controlá-los? 

 Dividindo, ou melhor, juntando os homens como homens separados, a simulação e os 

jogos entre simulacros nos revelam uma triste realidade: objetos, corpos e espetáculos tão 

valorizados socialmente têm a finalidade de manter estabelecido a distinção e a segregação 

social. Um objeto, um corpo ou um espetáculo só é considerado perfeito ao evidenciar a 

inferioridade dos demais. Por isso a simulação e os simulacros, da forma como vêm sendo 

vivenciados, não é o caminho para a realização de felicidade humana. Porque, para existir a 

felicidade simulada de um, é necessário o sofrimento real dos outros. 

 O próprio fato do aparelho psíquico existir já é signo da incompletude do ser humano, 

da incapacidade que o organismo humano tem de dar uma resposta eficaz à todas as tensões 

que lhe chegam. O outro sempre esteve num lugar de privilégio na própria constituição do ser 

humano, onde não podemos pensar na existência do Um sem o outro. Mas transformar os 

seres humanos em Narcisos é modificar, talvez até impossibilitar, a existência desta relação, 

da fala, da escuta, do contato, do gosto, do outro. Se o Narciso contemporâneo tenta encerrar 

o discurso em si mesmo isto pode ser signo de tal impossibilidade discursiva, por medo de 

não suportar entender a necessidade do outro na sua vida. Pois: "A saída do silêncio, a 

passagem ao discurso nunca se dão sem riscos"
239

. 

 E é um risco que cada Um está cada vez menos a querer sofrer ao mergulhar mais 

profundamente neste lago de suposta completude e perfeição narcísica difundida em todos os 

lugares. Pensar em um ser perfeito é pensar na completude, em alguém que nada falta, que 

não precisa de ninguém. O mito do narcisismo primário é um mito da completude, do circuito 

fechado. Desejar ser perfeito é desejar não precisar de nada e nem de ninguém. Desejar ser 

perfeito é desejar não desejar. Só ao aceitar as imperfeições, em si e no outro, que pode ser 

viabilizado o lugar da alteridade, único lugar constituinte do Eu, do outro e do mundo 

humano. Só ao aceitar a imperfeição e a necessidade da existência de outros além de mim é 

que conseguimos transformar o mundo, tomar as rédeas de nossos destinos e, quem sabe, 

poder, junto ao outro, ser feliz. Pois, a perfeição não une os humanos, ela é o que os separa. É 

por sentir a imperfeição que desejamos não estar sozinhos. 
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