
 0 

ANDRÉIA MUTARELLI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O AMBIENTE DA SOCIEDADE DE CONSUMO NA CONSTITUIÇÃO DE 

RELAÇÕES DE OBJETO TOTAIS E PARCIAIS E SEU CONTRAPONTO COM 

O PROCESSO ANALÍTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pontifícia Universidade Católica  

São Paulo 

2008 

 

 



 1 

ANDRÉIA MUTARELLI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O AMBIENTE DA SOCIEDADE DE CONSUMO NA CONSTITUIÇÃO DE 

RELAÇÕES DE OBJETO TOTAIS E PARCIAIS E SEU CONTRAPONTO COM 

O PROCESSO ANALÍTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso como 
exigência parcial para graduação no 
curso de Psicologia, sob orientação do 
Profª. Drª. Elisa Maria Ulhôa Cintra. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica  

São Paulo 

2008 

 

 



 2 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

Primeiramente, gostaria de agradecer á minha orientadora Elisa Cintra que me 
orientou e incentivou vigorosamente ao longo do processo. Além disso, me 
ensinou muito sobre o conteúdo de meu trabalho e o modo de se escrever um 
trabalho de pesquisa. Dividiu comigo cada momento de construção e sempre 
esteve presente. 
 
Gostaria também de agradecer aos meus amigos queridos (time) da faculdade 
de psicologia pelas longas conversas, debates e idéias ao longo da graduação, 
que me inspiraram para muitos acontecimentos na vida, inclusive este trabalho. 
Além do carinho, companheirismo e cuidado que sempre tiveram comigo e que 
eu vou levar para o resto de minha vida.   
 
Agradeço muito aos meus pais por serem quem são, pela educação que me 
deram, por sempre participarem das minhas questões e me deixarem ser da 
maneira como eu julgar melhor.  
 
Agradeço aos meus irmãos Bruna, José, Antonio e Maria que sempre me 
apóiam e me ensinam a confiar no futuro. 
 
Agradeço também ao Rafael pelo companheirismo, pelas longas conversas, 
pela força que me deu ao longo desse trabalho e por todas as outras coisas.  
 
Agradeço à Madalena por tornar minha vida mais fácil e me dar tanto carinho 
há 22 anos. 
 
Agradeço aos meus avós por me ensinarem que a vida pode ser mais leve. 
 
Agradeço, também, à minha terapeuta Ester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

7.07.05.01-1 - Relações Interpessoais 

O ambiente da sociedade de consumo na constituição de relações de objeto 

totais e parciais e seu contraponto com o processo analítico. 

Orientanda: Andréia Mutarelli 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Elisa Maria Ulhôa Cintra 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo averiguar se o mundo atual - com o 

enfoque em sua dinâmica de tudo consumir e tudo descartar – favorece ou não 

o desenvolvimento psicológico humano. Será feito um paralelo entre o modo do 

homem se relacionar com os outros, com o mundo e com o ambiente social, no 

qual está inserido. Seguindo uma abordagem psicanalítica, o primeiro capítulo 

abordará uma importante fase do desenvolvimento: o narcisismo. O segundo 

capítulo tratará das relações de objeto parciais e totais. Em seguida, será feito 

um recorte da sociedade em que vivemos hoje e sua dinâmica mercantilista, 

que tem como maior característica o consumo, sendo este o pano de fundo do 

desenvolvimento psicológico do homem atual. O quarto capítulo retrata o modo 

como se vive a temporalidade nesta sociedade, pois a alteração da vivência do 

tempo é um dos elementos centrais que acompanha o consumismo como 

modo de vida. Para estudar os relacionamentos humanos parciais no ambiente 

da sociedade de consumo, será feita uma análise do filme “O Cheiro do Ralo”. 

O filme “O feitiço do tempo”, por outro lado, permite estudar a passagem das 

relações de objeto parciais para as relações de objeto totais concomitante à 

elaboração da temporalidade, da sustentação no tempo e da noção de 

continuidade. E para concluir, será feito um paralelo entre o ambiente facilitador 

do desenvolvimento, e o setting analítico, como um lugar de reflexão crítica às 

distorções do consumismo.  

Palavras-chave: sociedade de consumo; relação de objeto total; relação de 

objeto parcial; setting analítico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das características mais marcantes da sociedade em que vivemos 

é o consumo, que está presente tanto no modo de relacionamento entre 

humanos quanto no relacionamento destes com os outros elementos do 

mundo. Em uma sociedade que funcione do mesmo modo que o mercado, as 

pessoas se tornam mercadorias e as relações são comercializadas. Nesta 

estrutura de funcionamento, o “ter” vai se tornando progressivamente mais 

importante do que o “ser”.  Passamos a devolver o produto, mesmo que este 

seja uma pessoa, caso não funcione como o desejado. Trata-se da “sociedade 

do descarte”, joga-se fora tudo: valores, estilos de vida, relacionamentos 

estáveis, apego ás coisas, pois tudo torna-se obsoleto.  

Nesta sociedade, o prazer imediato é valorizado e o lema “carpe-diem” é 

distorcido e passa a ser lido como “faça tudo o que te dá prazer hoje”, não 

espere para amanhã. O tempo é algo a ser consumido, não se pode esperar 

por nada, as coisas devem acontecer imediatamente. Senão, tem-se a 

sensação de estar perdendo tempo, pois na sociedade do consumo o tempo 

custa dinheiro.  

Será feita uma caracterização da sociedade em que vivemos hoje e sua 

dinâmica mercantilista, que tem como maior característica o consumo. 

Partimos dos estudos de Debord (1967), que entre outros, caracteriza este 

contexto como a sociedade do espetáculo, uma sociedade em que a imagem e 

a exibição são valores hegemônicos. Lasch (1983), seguindo a linha do 

pensamento de Debord (1967), faz um vasto estudo da cultura vigente neste 

sistema e a denomina de “A cultura do narcisismo” (1983). Tal questão também 

foi estudada por Bauman (2003), que relaciona a forma de organização social 

atual com o padrão de relacionamento estabelecido a partir dessa dinâmica. 

Além desses, Birman (2005), autor de “Mal estar na atualidade”, contribui com 

o tema ao explicitar o caráter narcisista e espetacular da cultura moderna e 

como esta afeta as relações entre humanos. Será que o mundo atual, com tais 

características predominantes, tornou-se um ambiente que dificulta o 

desenvolvimento psicológico saudável dos indivíduos?  
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Minha proposta é investigar o desenvolvimento psicológico humano 

através de autores como Freud (1914), Melanie Klein (1952) e Winnicott 

(1958a, 1958b, 1963). Será abordada a passagem do narcisismo a um estado 

de maior abertura ao outro (Freud, 1914), assim como as relações de objeto 

parciais e totais (Klein, 1952) e a passagem do “amor impiedoso” para o 

“estágio de concernimento” (Winnicott, 1958a, 1958b, 1963).  

Após uma caracterização do modo de relacionamento predominante na 

sociedade capitalista levantamos a questão: será que em um ambiente em que 

se tem a vivência do descarte tão presente, se torna mais difícil a passagem 

das relações de objeto parciais para as relações de objeto totais, pois não há a 

permanência no tempo, que é um dos requisitos para que isso aconteça?  

Passei então a fazer uma reflexão sobre a distorção da vivência do 

tempo nos sujeitos humanos – que vivem na sociedade de consumo. Um 

aspecto importante dessa estrutura social é o modo como se vive a 

temporalidade, pois a alteração da vivência do tempo é um dos fatores centrais 

que sustenta o consumismo como modo de vida Quais os dispositivos no 

campo da psicoterapia que poderiam diminuir a distorção do consumismo? No 

processo analítico há a necessidade da criação de um setting para que se 

possa ter experiências emocionais corretivas. Este equipamento da 

psicoterapia interfere no modo como o tempo é vivido pelo indivíduo abrindo 

para novas formas de temporalidade. 

Utilizei dois filmes: “O cheiro do ralo”, do diretor Heitor Dhalia, e “O 

feitiço do tempo” de Harold Ramis para analisar dois dinamismos diferentes. O 

dinamismo do consumo e das relações instrumentais em que as pessoas se 

tornam coisas umas para as outras; e o esforço de sair deste tipo de relação 

em que predomina a consideração para com o outro, seu semelhante.  
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MÉTODO 

 

 O método utilizado neste estudo foi, inicialmente, um levantamento 

bibliográfico acerca do desenvolvimento do homem no que diz respeito ao seu 

modo de estabelecer relações com os outros. Os principais autores utilizados 

para caracterizar o narcisismo, as relações de objeto parciais e totais foram: 

Sigmund Freud, Donald Winnicott e Melanie Klein.  

Em seguida foi feito um levantamento bibliográfico sobre a sociedade 

atual do consumo, marcada pelas relações mercantilistas, ou seja, uma 

caracterização do modo como nossa sociedade funciona hoje em dia. Foi dado 

maior enfoque á vivência do tempo relativa a esta sociedade, já que esta é um 

dos principais pilares para a sustentação desse estilo de vida e afeta 

profundamente a maneira como se estabelecem as relações humanas. Os 

autores consultados foram: Guy Debord, Cristophe Lasch, Joel Birman, 

Zygmunt Bauman e Sigmund Freud.  

Na discussão serão articulados: a sociedade mercantilista como 

ambiente para o desenvolvimento do homem. Isto será feito a partir da análise 

dos filmes “O cheiro do Ralo” e “O Feitiço do Tempo”. Estes filmes possibilitam 

um estudo sobre como o ambiente da sociedade do consumo pode afetar a 

subjetividade do indivíduo que está inserido neste contexto. O primeiro filme foi 

escolhido porque retrata o ambiente do capitalismo e a subjetividade que 

decorre diretamente dele. Já no segundo filme foi possível fazer um 

contraponto com o ambiente capitalista: pôde-se observar um novo ambiente 

criado pelo feitiço da repetição que proporcionou ao protagonista a passagem 

da posição esquizoparanóide como predominante para a posição depressiva.  

Também foram lidos textos sobre o setting analítico que foi comparado à 

repetição presente no filme “O feitiço do tempo”.  O enquadre analítico foi 

considerado como ambiente possível de fazer parar o tempo do consumo e 

possibilitar a reflexão que não se tem tempo de realizar na sociedade do 

consumo. 
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O NARCISISMO 

 

O modo de funcionar da sociedade do consumo é análogo ao modo de 

funcionar do narcisista. O narcisista se apropria das pessoas como objetos de 

consumo enquanto elas lhe interessam e depois livra-se delas como uma 

mercadoria usada. Na primeira formulação do narcisismo feita por Freud o 

termo tinha, unicamente, um caráter patológico. Ele introduz o narcisismo ao 

estudar a origem das psicoses, em 1911. O termo narcisismo é definido como 

uma etapa do desenvolvimento libidinal, do desenvolvimento do eu e das 

relações de objeto. Esta fase é caracterizada pela construção do eu como 

unidade.  

A fase auto-erótica é anterior ao narcisismo, na primeira, a sexualidade 

pode ser satisfeita na ausência do objeto exterior. O objeto real da satisfação, o 

seio, é perdido, e o que resta é a vivência de satisfação registrada na fantasia 

que será buscada no auto-erotismo. Por exemplo, quando a criança coloca o 

dedo na boca está reencenando esta fantasia de satisfação oral e buscando o 

prazer de órgão com o gesto corporal.  Há aí uma ligação da sexualidade a um 

objeto fantasmático. Outra característica marcante do auto-erotismo é que o 

objeto de pulsão é uma parte do próprio corpo do indivíduo, assim a pulsão 

momentaneamente pode não ser dirigida para outras pessoas.  

A passagem da fase auto-erótica para o narcisismo é marcada pela 

mudança de objeto libidinal. O eu é o objeto de amor do narcisismo e 

diferentemente do período auto-erótico já é uma representação unificada de si 

mesmo. No narcisismo primário há a unificação das zonas erógenas e a 

imagem de si como um indivíduo é dada de fora. Tal constituição do eu só é 

possível se a pessoa encarregada dos cuidados do bebê puder investi-lo 

libidinalmente e se essa pessoa vir a criança como um outro e não como um 

prolongamento de si.  

Se a mãe consegue libidinar a criança – isto significa dar um valor 

máximo à criança, “ela é tudo para a mãe” e, como num espelho, “a mãe é tudo 

pra ela” – há a formação do narcisismo primário, a criança se constitui como 

ideal materno. O eu está identificado com o ideal, é o eu de prazer, é a 
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identificação do eu com o valorizado. Para este eu ideal ou as coisas são tudo 

ou não são nada, não há uma perspectiva de vir-á-ser, ou de futuro. Sendo o 

eu todo o valorizado ele não suporta o objeto distinto de si e o odeia, introjeta 

apenas o que lhe é fonte de prazer. Ao mesmo tempo em que criança e mãe 

vivem este idílio originário - a ilusão de se bastarem - começa a surgir um 

terceiro nesta relação.  Com a introdução do terceiro na relação mãe-bebê, ou 

seja, com o início do complexo de Édipo, este eu ideal todo poderoso é 

perturbado, ao perceber que existe um campo de desejo materno do qual ele 

está excluído, percebe então que não contém todo o valorizado. Forma-se aí 

uma ferida narcísica na criança, ela não possui mais tudo o que ela “gostaria” 

de possuir e achava que possuía, ela não tem mais sua imagem como eu ideal, 

passa a buscar o ideal que está também fora dela, como por exemplo, neste 

terceiro que se apresentou, que pode ser o pai, a babá, a tia etc.  Este é um 

dos efeitos da decepção edípica: o ideal já não coincide com o eu, o pai produz 

uma ferida no narcisismo primário que só será curada quando houver o 

cumprimento das exigências do ideal. Tais exigências só poderão ser 

cumpridas no futuro.  É justamente essa separação entre o eu e o ideal que faz 

com que o sujeito invista narcisicamente em seu futuro. Deste modo, há a 

passagem do eu ideal para o ideal do eu no qual se reconhece que não se tem 

todas as características valorizadas, mas se pode chegar a tê-las “não sou, 

mas posso chegar a sê-lo”. O narcisismo é reestruturado pelo Édipo, virando 

narcisismo secundário.  

Inicia-se então o narcisismo secundário. O ideal de eu tem como 

primeiro modelo o pai, a criança se identifica com esta pessoa idealizada, quer 

ter as suas características, chegar a este ideal, a libido é retirada do eu e passa 

a ser direcionada para o ideal. Com isso a criança sai da ilusão de que ela é 

tudo com a mãe e de que a mãe é tudo com ela. Há, assim, a inauguração do 

princípio de realidade, após o predomínio do princípio de prazer, a criança 

passa a recorrer ao processo de identificação para conservar parte daquilo que 

agora o princípio de realidade a obriga a abandonar em parte. No processo de 

identificação o eu transforma a libido do objeto em libido narcisista, assim o eu 

se apropria de características do objeto que será abandonado. Através do 

processo de sublimação, a criança pode deixar de querer “ter” o pai para 
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querer ser como o pai, trata-se de um processo de dessexualização para que a 

libido do objeto possa ser transformada em libido narcisista.  Dessa forma, é 

necessário que a criança passe pelo narcisismo primário e depois secundário 

para que se constitua num indivíduo saudável.  

Se o indivíduo não passa para o narcisismo secundário em seu 

desenvolvimento ele mantém um enorme investimento libidinal no próprio ego – 

no modo primário - há uma 

 “superestima do poder de seus desejos e atos mentais, a onipotência dos 
pensamentos, uma crença na força taumaturgica das palavras, e uma 
técnica para lidar com o mundo externo- ‘mágica’ – que parece ser uma 
aplicação lógica dessas premissas grandiosas.” (FREUD, 1914, p 91). 

 

 Essa situação é, ainda mais, agravada pelo fato de quanto maior for o 

investimento da libido no ego, menor será o investimento no objeto. Dessa 

forma, o objeto é esvaziado e torna-se cada vez menos atrativo para ser 

reinvestido pela libido utilizada no ego. 
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RELAÇÕES DE OBJETO NARCÍSICAS OU PARCIAIS E 

ANACLÍTICAS OU TOTAIS 

 

O relacionamento predominante no início da vida é o regime das 

relações objetais narcisistas, nas quais se vê o outro como prolongamento de 

si-mesmo. A libido fica apenas depositada no eu sem haver circulação na 

direção do objeto. É um estado no qual o indivíduo ainda não perdeu sua 

onipotência infantil e “acredita” que todos estão à sua volta para servi-lo.  

Melanie Klein postula uma teoria de desenvolvimento do bebê, na qual 

aborda justamente este tipo de relacionamento. No desenvolvimento saudável 

da criança ocorre uma mudança significativa, por volta dos quatro ou cinco 

meses, das relações de objeto parciais para as relações de objeto totais. As 

relações de objeto narcísicas seriam as de objetos parciais, ou seja, o tipo de 

relação mais primitivo do desenvolvimento. Na relação de objeto parcial o bebê 

se relaciona com o objeto de amor de modo que deseja devorá-lo e consumi-lo.  

“O objeto de amor não possui autonomia em relação ao corpo do bebê ou 
uma integridade própria, sendo visto como parte ou prolongamento 
daquele e como um pedaço do mundo a ser consumido ou rejeitado na 
justa medida das necessidades e desejos do bebê”. (CINTRA e 
FIGUEIREDO, 2004, p. 79) 

 

A relação de objeto parcial ocorre principalmente na posição 

esquizoparanóide: nesta, os objetos internalizados tem características 

extremas - ou são muito bons ou muito ruins- não há uma relativização ou 

moderação. Esta posição é caracterizada pela dinâmica evacuativa de negar, 

projetar e expulsar a realidade psíquica: a criança coloca todo o mal e o 

desprazer para fora. O problema desta dinâmica é que este “mal” colocado 

para fora torna agora o ambiente ameaçador e persecutório causando 

“angústias persecutórias”. Para se contrapor a esta ameaça são criadas as 

defesas denominadas por Melanie Klein de “maníacas”. Elas servem para se 

opor e negar o mal-estar causado pelo medo dos objetos aterrorizadores e 

para se contrapor à culpa de ter lesado os objetos amados. Caracterizam-se 

pela onipotência infantil de anular a morte e pela negação de que a criança 

possa fazer algo que ataque a integridade dos objetos que ama. 
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No desenvolvimento saudável da criança, o sadismo - próprio da relação 

de objeto parcial, pois a criança tem o desejo de devorar o outro - é 

contrabalançado por sentimentos amorosos e pelo desejo de preservar o objeto 

vivo; então passa a existir uma ambivalência entre amor e ódio. Até os cinco 

anos de idade há uma alternância entre as posições esquizoparanóide e 

depressiva, depois deve predominar a posição depressiva. Para que isso 

aconteça é necessário que a criança tenha introjetado um objeto bom. O objeto 

bom consiste numa reserva que fazemos no aparelho psíquico de todas as 

experiências boas e de prazer pelas quais passamos. De forma que ao passar 

por uma situação difícil recorremos a esta reserva, garantindo o acesso ao 

prazer e à segurança, aumentando assim, a capacidade de se tolerar estados 

transitórios de privação ou frustração e esperar pelo retorno a estados de 

satisfação. A introjeção do objeto bom também será decisiva para determinar a 

capacidade de amar e de reparar do indivíduo.  

A posição depressiva é a possibilidade de se relativizar os objetos muito 

bons e os muito ruins obtendo-se, assim, objetos mais moderados. È só na 

posição depressiva que sentimos culpa porque conseguimos nos colocar no 

lugar do outro e também por isso que pode haver a reparação. Esta posição 

está intimamente relacionada com a possibilidade de conter e elaborar a 

realidade psíquica, o que não ocorre na relação de objeto narcísica que é mais 

freqüente no mundo contemporâneo dominado pelas exigências de consumo e 

por um sentimento de urgência e falta de tolerância à espera.  

Winnicott coloca o ambiente como grande contribuinte para que o bebê 

possa chegar à posição depressiva. O ambiente favorável para esse 

desenvolvimento é ter uma mãe que se adapta ás necessidades do ego do 

bebê. Esta seria uma mãe que sustenta as experiências do bebê de forma que 

ele possa elaborar as conseqüências de sua vida pulsional, para isso a mãe lhe 

proporciona tempo. Ela dá ao bebê a noção da continuidade do tempo - o 

tempo se mantém em marcha pela mãe - pois embora o bebê ataque a mãe, 

esta não desaparece, permanecendo ali. Este processo é gradual e depende 

de como a mãe se relaciona com seu bebê. Se a mãe está atenta ás 

necessidades do bebê, do modo que lhe é natural em termos de adaptação, 

então ela proporciona  
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“tempo para a criança se conciliar com o fato de que o objeto de seu ataque 
impiedoso é ela própria, a mesma pessoa que é responsável pela situação 
de cuidado total com o lactente”. (WINNICOTT, 1958b, p.25) 

 

Antes dessa noção de uma única mãe o bebê tem a percepção de ter 

duas mães cindidas, Winnicott denomina didaticamente: de mãe-objeto como a 

possuidora do objeto parcial (o seio) que pode satisfazer as necessidades 

urgentes do lactente; e a outra de mãe-ambiente que evita o imprevisto e que 

ativamente provê o cuidado global do bebê. A mãe-ambiente receberia, assim, 

do lactente toda a afeição e o carinho, enquanto a mãe-objeto seria o alvo da 

experiência baseada na tensão crua do instinto. Esta mãe cindida pelo bebê 

tem duas funções: a de prover um estado de tranqüilidade que decorre da 

experiência de satisfação, e por outro lado, a de proporcionar um estado de 

excitação derivado da urgência das pulsões. O bebê descobre, assim, que 

estes são dois usos completamente diferentes da mesma mãe. Com o passar 

do tempo, o bebê percebe que sua mãe suporta e sobrevive aos seus ataques 

pulsionais, ele percebe que a mãe tranqüila permanece. Esta vivência só pode 

acontecer se o bebê tem uma mãe suficientemente boa e se a mãe continuar 

viva, somente assim há a vivência de continência.  

O ambiente deve, principalmente, prover estabilidade, sensibilidade e 

continuidade oferecendo formas de elaboração para tantas vivências de ruptura 

(como o nascimento) que não temos como evitar na vida. Quando o bebê pode 

unir o estado de tranqüilidade e o estado de excitação em si mesmo e com 

relação à mãe, vendo que esta é uma só que pode ora participar da excitação, 

ora do apaziguamento, há a fusão dos impulsos agressivos e eróticos 

destinados ao mesmo objeto simultaneamente. Isso faz com que a criança 

comece a se preocupar com o objeto e dessa forma o objeto se torna total. 

Este é o início da conquista da posição depressiva: o bebê passa a se 

preocupar com a mãe e sai da “crueldade” para o sentimento de remorso, pois 

percebe que a mãe com quem ele é agressivo é a mesma que cuida dele.  

Esta é, também, a origem do sentimento de culpa.  

“O sentimento de culpa é a ansiedade ligada ao conceito de ambivalência e 
implica certo grau de integração do ego do indivíduo que possibilita a 
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retenção das imagens de bons objetos concomitantemente com a idéia de 
destruição dos mesmos.” (WINNICOTT,1963, p.70).  

 

A culpa é um importante sinalizador do desenvolvimento do indivíduo. 

Atingir a posição depressiva significa ter a capacidade de sentir culpa, pois esta 

indica que o indivíduo consegue assumir a responsabilidade e a autoria de 

seus impulsos destrutivos. 

O bebê sente muita ansiedade quanto à possibilidade de consumir sua 

mãe até que esta passe a não existir mais, mas a mãe-ambiente – por sua 

presença consistente- libera o bebê para suas experiências instintivas, dando 

oportunidade a ele de fazer reparação e é somente porque a reparação pode 

ser feita que a culpa de consumir sua mãe é suportada pelo bebê. Winnicott 

utiliza o termo “círculo benigno” para designar a experiência do bebê que ao 

reparar passa a saber que pode oferecer algo bom para o outro e assim pode 

imaginar que o outro também pode lhe oferecer coisas benéficas.  

“Nos estágios iniciais do desenvolvimento se não há uma figura 
materna de confiança para receber o gesto de reparação, a culpa se torna 
intolerável, e a preocupação não pode ser sentida. O fracasso da reparação 
leva à perda da capacidade de se preocupar e à sua substituição por formas 
primitivas de culpa e ansiedade”. (WINNICOTT, 1963, p. 78). 

 

A eficácia de um processo analítico depende do crescimento gradativo 

da capacidade do indivíduo tolerar e transformar o impulso amoroso e 

agressivo primitivo em realizações do eu, nas quais predomina o amor e a 

criatividade.  

Outro quesito importante para se atingir a posição depressiva, ou estágio 

de preocupação para Winnicott é que os estágios anteriores de 

desenvolvimento tenham sido ultrapassados com sucesso. Isso significa que o 

bebê terá se estabelecido como uma pessoa total e que possa se relacionar 

como pessoa total com pessoas totais. Um aspecto que permeia todos os 

estágios de desenvolvimento inicial do indivíduo é a transicionalidade. Esta é 

um grande facilitador para que o bebê possa chegar à posição depressiva e à 

conseqüente relação de objeto total.  

Os termos objetos transicionais e fenômenos transicionais foram criados 

por Winnicott para se referir aos acontecimentos que têm a particularidade de 
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ocorrer em uma área intermediária da experiência: acontecimentos que não 

fazem parte nem da realidade interna do indivíduo, nem da realidade externa; 

são oriundos do lugar entre estas duas realidades.  No desenvolvimento 

saudável do bebê, ele se diferencia do ambiente a partir de sua unidade 

corporal e como conseqüência constrói a noção de que existe um ambiente 

dentro e um fora de si, dessa forma, há a constituição de uma realidade interna 

e de uma realidade externa. Ambas as realidades contribuem para a 

constituição da área intermediária da experiementação - é esta que permite a 

existência dos objetos e fenômenos transicionais. Os objetos transicionais são 

objetos externos que o bebê usa sem saber plenamente que estes não fazem 

parte de seu corpo ou de sua realidade interna. Há uma mistura das duas 

realidades: o objeto é externo, mas é reconhecido pelo bebê como parte dele 

mesmo. “Ele (objeto transicional) é oriundo do exterior, segundo nosso ponto 

de vista, mas não o é, segundo o ponto de vista do bebê.” (WINNICOTT, 

1958a, p.394).  

 Dessa forma, o objeto transicional difere do conceito de objeto interno de 

Melanie Klein, mas também não é um objeto externo, ele é uma posse. O 

objeto internalizado depende das qualidades, existência e comportamento do 

objeto externo correspondente, se o objeto externo fracassa, o interno se torna 

persecutório. Assim, comparando as três dimensões – interna, externa e 

transicional - pode-se dizer que quanto ao objeto interno, a criança tem um 

controle mágico. Isso acontece porque o objeto interno só depende da fantasia 

da criança, embora, ela possa se inspirar na relação com o objeto externo e se 

sinta livre para modificá-lo ou moldá-lo de acordo com o seu desejo. Quanto ao 

objeto externo, a criança só tem algum controle desde que o objeto se deixe 

controlar, mas em geral a criança não consegue dominá-lo. Já na dimensão 

transicional a criança treina para agüentar não ter controle total, pois consegue 

exercer bastante controle sobre seus objetos transicionais apesar de eles 

serem posses não-eu, isto é resistem ao controle mágico.   

A área intermediária é um local de repouso para o indivíduo, pois nessas 

experiências transicionais, ele deixa de ter a tarefa perpétua de manter as 

realidades interna e externa separadas, trata-se de uma área neutra da 

experiência que não será contestada.  
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Winnicott dá diversos exemplos de objetos transicionais como fraldas, 

cobertores, bonecas etc. eles podem ser de todo tipo desde que a criança os 

perceba como parte de seu mundo interno. Para que esta vivência seja 

mantida, o bebê assume direitos sobre o objeto e isto tem que ser respeitado. 

Um exemplo disso é quando a criança não deixa que lavem a fralda com a qual 

ela dorme, se alguém lavar essa mudança pode fazer com que aquele objeto 

deixe de ser transicional. O objeto só pode sofrer mudanças se essas 

mudanças forem feitas pelo bebê. Os fenômenos transicionais se tornam 

vitavelmente importantes na hora de dormir, eles são uma defesa contra a 

ansiedade, especialmente a do tipo depressivo por isso a criança quer levar 

este objeto para todos os lugares. Freqüentemente, os pais deixam que isso 

ocorra, pois percebem que se o objeto for largado por um espaço de tempo 

acontecerá uma ruptura de continuidade na experiência do bebê. Tal ruptura 

pode destruir o valor e o significado que o objeto tem para ele, deixando de ser 

transicional.  

Existem também as crianças, que por terem um desenvolvimento 

emocional perturbado ou por ter sido rompida a seqüência dos objetos usados, 

não conseguem estabelecer relações de transicionalidade. No desenvolvimento 

de uma criança saudável o objeto transicional tem como destino o 

desinvestimento libidinal, ele vai se tornando desinteressante. Isso ocorre 

porque o objeto transicional vai se tornando difuso, espalha-se por todo 

território dos fenômenos transicionais. Estes últimos tornam-se o campo da 

cultura, que difere do objeto transicional porque pode ser compartilhado por 

mais de uma pessoa.  

A grande importância dos objetos e fenômenos transicionais está no fato 

de que eles são um ensaio da representação da mãe: são e não a mãe ao 

mesmo tempo, assim inaugura-se o campo do simbólico. “Quando o 

simbolismo é empregado, o bebê já está claramente distinguindo entre fantasia 

e fato, entre objetos internos e objetos externos, entre criatividade primária e 

percepção”. (WINNICOTT, 1958a, p.395). O objeto transicional é, portanto, 

uma forma de lidar com a frustração e desilusão que a criança deve sofrer se 

tem uma mãe suficientemente boa. Se a mãe não diminui gradativamente sua 

adaptação ao bebê, ele não consegue passar ao princípio de realidade, pois a 
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magia de conseguir tudo sem nem mesmo precisar pedir continua em vigor. 

Desta forma, não é possível ao bebê começar a desenvolver a capacidade de 

experimentar uma relação com a realidade externa ou formar uma significação 

desta.  

Em fases mais primordiais é essencial para um bom desenvolvimento e 

para que exista a experiência transicional a mãe ser suficientemente boa dando 

a ilusão de que seu seio faz parte do bebê, e de que está sob controle do bebê. 

Além disso, é essencial que exista a continuidade no tempo do ambiente 

emocional externo ao bebê e de elementos específicos, tal como o objeto 

transicional, no ambiente físico em que o bebê está inserido. 
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MUNDO ATUAL E SUA DINÂMICA MERCANTILISTA 

 

O mundo em que vivemos hoje tem o mercantilismo como modelo de 

funcionamento, de forma que os valores do mercado, que tem como objetivo o 

lucro, acabam predominando também nos relacionamentos afetivos. Para 

atingir o lucro, há um incentivo ao consumo exacerbado, que ocorre sem que 

haja necessidade alguma do produto. Neste contexto, estimula-se o 

estabelecimento de relações de objeto parciais, pois é apenas desse modo que 

criamos consumidores ávidos para tamanho volume de mercadoria. A 

dominação da economia sobre a vida social faz com que o “ter” se torne mais 

importante que o “ser”. O que acontece na nossa sociedade é ainda mais 

vantajoso para a economia: há o deslizamento generalizado do “ter” para o 

“parecer”. Com o “parecer” não basta ter posse de algo, mas se deve extrair 

daí um prestígio imediato, o “parecer” não depende de planos demorados ele 

pode se dar na imediaticidade.  

Assim, o “parecer” está intimamente relacionado com outro aspecto que 

favorece o interesse do capitalismo: a grande importância que se dá nesta 

sociedade ao prazer momentâneo, já que dessa forma novas necessidades 

são criadas e o lucro pode ser mais alto ainda. Passa a ser pregado o “viver 

para si e não para os que virão”, este lema legitima as necessidades criadas 

pelo sistema e retira qualquer crítica do que se consome e para que se 

consome. Lasch no livro “A cultura do narcisismo” (1983) aponta para “um 

desaparecimento da alteridade como valor” como aspecto central da pós-

modernidade. Há um autocentramento absoluto do sujeito e este autocentrismo 

atingiu um limiar antes impensável.  

A mensagem passada a nós é: para que depender do outro se você 

pode ter prazeres apenas dependendo de você? Se esta mensagem for central 

na subjetividade do indivíduo não valerá mais a pena investir em 

relacionamentos profundos e duradouros, não valerá nem colocar um pouco de 

libido em outro objeto de amor a não ser no próprio ego. Nos relacionamentos 

conjugais atuais, por exemplo, se tem a idéia de que depender do outro é um 

perigo, “ele (a) pode te largar a qualquer momento”. Faz-se de tudo para não 

se sentir ameaçado, assim quanto menos energia se colocar no outro, menos 
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ele pode tirar de você, então esforços como abrir mão de certas coisas 

individuais pelo casal, ou demonstrar afeto são considerados perigosos e 

devem ser evitados porque existe a fantasia de que não é bom amar demais, 

de que há uma cota adequada. Uma conseqüência disso é que é comum na 

atualidade as pessoas terem verdadeiro pânico de emoções fortes e criarem 

defesas contra isso. Desde a infância esses valores vêm sendo passados, a 

tecnologia das brincadeiras, como videogame ou brinquedos de “brincadeiras 

prontas” - que não propõem que as crianças tenham que se relacionar com 

outras crianças para criarem juntas uma brincadeira - fazem com que não seja 

necessário que as crianças se relacionem, evitando a frustração que poderia 

ocorrer no encontro com outras crianças.  

As relações, dessa forma, se tornam um combate, no qual uma coisa é 

imprescindível: o prazer, a obrigação é gozar. Para algumas pessoas, o futuro 

perdeu seu sentido, só querem que ele exista porque nele pode-se ter a 

possibilidade de encontrarmos o que se tinha no passado, a plenitude do auto-

erotismo primitivo do bebê. Perde-se, assim, o sentido de continuidade 

histórica, continuidade da humanidade. 

Em sua superficialidade emocional, em seu medo da intimidade, sua 
hipocondria, sua pseudo-auto-percepção, seu pan-sexualismo promíscuo, 
seu horror a velhice que é a morte, os novos narcisistas sustentam a 
marca de uma cultura que perdeu o interesse pelo futuro.(ARANHA, 1998, 
p.23) 

 

No mundo ocidental atual, o consumo predomina como organização 

social e como modo de relacionamento. Para que possa existir essa estrutura, 

baseada no objetivo de consumir cada vez mais, a maneira como o tempo é 

vivido pelo homem tem que ser alterada para conseguir dar conta dos 

processos de produção. Com tal alteração acontece também uma mudança 

nos processos de relacionamento. Quanto menos tempo você demorar na 

produção mais você vai enriquecer e quanto mais você enriquecer mais poder 

terá na sociedade. Um bom exemplo é o provérbio americano: “time is money”.  

A maneira como se lida com o tempo na sociedade moderna difere muito das 

sociedades anteriores, mesmo nas relações pessoais, o tempo passou a medir 

a rentabilização e a quantificação da experiência. Ele qualifica a situação; a 
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partir dele avalia-se a relação custo - benefício entre o que ganhamos e o que 

perdemos. 

Debord em “A sociedade do espetáculo” traz a idéia de que o mundo em 

que vivemos foi cindido em imagem e realidade. Ele escolhe a palavra 

“espetáculo” para se referir à sociedade atual, não como simplesmente um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por 

imagens. (DEBORD, 1967, p.14). De forma, que há uma alienação recíproca: a 

realidade surge no espetáculo e o espetáculo é real. A exibição ganha 

destaque na cultura do espetáculo, nela há uma exigência infinita de entrar em 

uma performance, submetendo, assim, todas as ações do sujeito a este fim: o 

que importa é “ser glorificado em extensão e intenção. Com isso, o eu se 

transforma numa majestade permanente, iluminado que é o tempo todo no 

palco da cena social.” (BIRMAN, 2005, 168). 

Birman (2005), á luz de Debord (1967) e Lasch (1983), afirma que a 

cultura em que vivemos é a da “estetização do eu, o importante é parecer ser 

mediante as imagens produzidas para se apresentar na cena social” (BIRMAN, 

2005, p.167). Ele diz que há uma estetização da existência nessa cultura da 

imagem. Com a hegemonia da aparência, vive-se um cuidado excessivo com o 

próprio eu, que tem como objetivo o cultivo infinito da admiração do outro. 

Deixam de importar os afetos, o outro passa a ser manipulado e isto se torna 

uma técnica de sobrevivência. O outro é tomado como objeto de predação e 

gozo. “O sujeito é regulado pela performatividade mediante, a qual compõe os 

gestos voltados para a sedução do outro.” (BIRMAN, 2005, p.188) 

Ao permanecer integralmente na cena social, para que se possa gozar 

no olhar do outro é necessário existir na exterioridade. Dessa forma, Birman 

(2005) afirma, que o que caracteriza o egocentrismo da subjetividade nesta 

cultura do narcisismo é justamente o excesso de exterioridade. Isto acontece 

devido ao fato de que quanto mais o sujeito está fora de si, mais ele estará 

autocentrado e, na sociedade do narcisismo, melhor será sua integração no 

social. O sujeito passa a se reduzir a uma máscara para a captura do outro.  

Neste contexto, o que significaria esperar? Isto só pode ocorrer na posição 

depressiva: esperar significa “perder tempo”. Para uma pessoa que deve 

parecer ser e não viver realmente o momento, alguém que está sempre 

vivendo para que os outros o vejam esta é uma experiência difícil. Pode-se 
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observar esta característica do homem moderno no seu modo de se relacionar 

com os outros; atualmente, criam-se redes de “conexões”, não mais relações 

ou parcerias. Sempre se está conectado ao outro, por exemplo, vinte horas por 

dia tem-se o celular a tira-colo, mas o engajamento não é mútuo neste tipo de 

relacionamento. Pelo contrário, o que caracteriza as “redes” é a possibilidade 

de desligamento e acessamento instantâneo que elas oferecem.  

 

“Elas são as “relações virtuais”. Diferentemente dos “relacionamentos 
reais”, é fácil entrar e sair dos “relacionamentos virtuais”. Em 
comparação com a coisa autêntica, pesada, lenta e confusa, eles 
parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e 
manusear... “Sempre se pode apertar a tecla de deletar.” (BAUMAN, 
2003,p13).  

 

Este tipo de relacionamento está por toda parte da sociedade, desde as 

mercadorias literais até os relacionamentos amorosos, o que indica a gravidade 

e a expansão deste modo de ser atual.  

Com essa facilidade de ligar-se e desligar-se em que o homem moderno 

se vê imerso também vem atrelada a queda de qualidade dos relacionamentos, 

pois eles passam a não durar o bastante para que se criem relações sólidas. O 

indivíduo passa então a procurar a quantidade, já que a qualidade não pode 

mais ser atingida. Há desse modo, uma mudança de perspectiva nos valores 

do homem. Para conseguir a quantidade, ele deve estar sempre em 

movimento, o prazer imediato passa a ser seu objetivo, pois a qualidade no 

relacionamento requer momentos de espera. Da mesma forma, 

 

 “o que caracteriza o consumismo não é acumular bens, mas usá-los e 
descartá-los em seguida a fim de abrir espaço para outros bens e uso... É a 
rotatividade, não o volume de compras, que mede o sucesso na vida do homo 
consumens” (BAUMAN, 2003, p 67).  

 

Tal medida do que seria um homem bem sucedido na sociedade do 

consumo revela que o auge do valorizado é ser um bom consumidor e o 

descarte é um valor importante para que as pessoas se configurem como 

indivíduos bem sucedidos nessa sociedade. 
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A VIVÊNCIA DO TEMPO NA ATUALIDADE 

 
1“Devemos livrar o pobre Papalagui, tão 
confuso, de sua loucura! Devemos 
devolver-lhe o sentido do tempo que 
perdeu. Vamos despedaçar a sua 
pequena máquina de contar o tempo e 
lhe ensinar que, do nascer ao pôr-do-sol, 
o homem tem muito mais tempo do que 
é capaz de usar.” 
                 Tuiávii, chefe da tribo Tiavéia 

 

Debord em “A sociedade do espetáculo” coloca o fenômeno do tempo 

como algo intrínseco ao homem já que o transcorrer do tempo é vivido na 

existência deste homem, assim o tempo teria em sua base natural o humano e 

o social. Deste modo, a vivência do tempo é alterada de acordo com sua 

significação para o homem. Na sociedade do espetáculo (a atual), o tempo se 

torna mercadoria, é o tempo consumível. 

 

 “É nessa dominação social do tempo-mercadoria que ‘o tempo é tudo, o 
homem não é nada: no máximo, ele é a carcaça do tempo’ (Miséria da 
filosofia). É o tempo desvalorizado, a inversão completa do tempo como 
‘campo de desenvolvimento humano’.”. (DEBORD, 1967, p.103).  

 

Baudrillard em seu livro “A sociedade de consumo” identifica o tempo 

como uma dimensão anterior ao ser humano - a priori - algo que transcende e 

preexiste em relação aos conteúdos humanos. O tempo existe 

independentemente da vivência que os homens têm dele, o tempo está ali a 

espera de cada qual. Assim, a entidade tempo independe da ação do homem, 

ou de sua organização social, mas a maneira como o tempo é vivido, apesar 

deste ser uma dimensão a priori, pode modificar toda a sua significação. Na 

sociedade atual, a vivência do tempo, assim como todos os bens produzidos, 

são produtos da cultura vigente, mais especificamente do modo de produção – 

a cultura do consumo. Com isso o tempo se tornou um objeto, uma mercadoria 

rara, preciosa submetida ás leis do valor de troca. (BAUDRILLARD 2007, p. 

162). 

Estas propriedades que o tempo adquiriu no mundo atual podem ser 

observadas no universo do trabalho, no qual o tempo é um valor de troca, se 

                                                 
1 Trecho extraído do livro “O Papalagui”. Papalagui – é o nome dado ao homem branco “sem tempo”.  
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vende e se compra. Isso acontece também com o tempo livre, podemos 

comprá-lo. Uma dona de casa, por exemplo, compra uma lavadora de pratos 

para não gastar seu tempo nessa função e ter mais tempo livre. O valor do 

tempo pode ser convertido em um objeto, como ocorre com a máquina de lavar 

pratos que traz junto consigo o tempo cristalizado para o consumidor.   

O consumo do tempo seria o lazer, a possibilidade de descanso, de 

evasão e distração. O lazer é o tempo livre de obrigações ou o consumo do 

tempo improdutivo, seria a liberdade de perder o seu próprio tempo, de 

dispensá-lo. Na sociedade de consumo ocorre a alienação deste tempo livre, o 

homem fica tão submetido às leis do trabalho, da produção que passa a não 

conseguir mais perder tempo. “Vivemos numa época em que os homens jamais 

conseguirão perder tempo suficiente para conjurar a fatalidade de passarem a 

vida á ganhá-lo”. (BAUDRILLARD, 2007, p. 164). O tempo livre passa a ser 

visto de fato como tempo de produção, ele passa a incluir uma produção de 

valor, o valor social que vai diferenciar, por exemplo, os indivíduos entre os que 

vão para a Europa nas férias para ficarem cultos nos museus e os que vão 

para a praia. O lazer, nesta sociedade, deve obedecer á moral coletiva das 

necessidades e das satisfações, seu caráter é de fazer-valer aquele tempo que 

se tem, ou seja, fazer com que o tempo livre agregue valor ao indivíduo que o 

usufruiu.  

O homem não consegue se desembaraçar do tempo, pois assim como o 

dinheiro, o tempo é a própria expressão do sistema do valor de troca. 

Baudrillard chama a atenção para a mudança simbólica pela qual passaram o 

dinheiro e o tempo ao longo da história humana. Diz que dinheiro e tempo 

surgem como excremento e no capitalismo o valor se inverte: foi o homem que 

virou excremento do dinheiro e do tempo. (BAUDRILLARD, 2007, p.164). 

No livro “O Papalagui”, temos um depoimento de Tuiávii, chefe da tribo 

Tiavéia, destinado aos seus conterrâneos polinésios como um apelo para se 

libertarem dos povos europeus. Seu depoimento traz críticas à cultura ocidental 

de um ponto de vista que nos é impossível assumir - alguém sem contato 

algum com a nossa cultura. Tuiávii percebe a distorção da vivência do tempo 

que acontece na sociedade do consumo. Ele observa que os Papalagui 

(palavra que significa o estrangeiro ou o branco na tribo Tiavéia) estão sempre 
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querendo mais tempo, estão sempre se queixando da rapidez com que o 

tempo passa, mas quando de fato têm tempo livre não conseguem aproveitá-lo. 

Diz ainda, que o Papalagui é possuído pelo medo de perder seu tempo, assim 

emprega todas as forças que têm para alongá-lo. Um método para este fictício 

alongamento do tempo é picotando-o em horas, minutos e segundos de forma 

que sempre se saiba quanto tempo se deve despender naquela tarefa.  

 

“Acho que o tempo lhe escapa tal qual a cobra molhada, justamente porque 
o segura com força demais. O Papalagui não espera que o tempo venha até 
ele, mas sai ao seu alcance, sempre, sempre com as mãos estendidas e 
não lhe dá descanso, não deixa que o tempo descanse ao sol”. (TUIÁVII, 
2003, p.52) 

 

Os três autores trazem a idéia de que a significação do tempo para o 

homem altera a vivência deste e vice-versa. Um fator, característico do mundo 

atual, que podemos apontar como responsável por uma significativa alteração 

da vivência do tempo é o medo.  

Bauman em seu livro “Medo Líquido” traz uma característica marcante 

do século XXI que é o “medo sempre e em toda parte”, frase de Lucien Febvre 

para descrever a Europa do século XVI. Depois de tanto esforço da 

humanidade para abandonar este estado de medo difuso retornamos ao 

mesmo com toda força, apesar da tecnologia que seria responsável por não 

nos deixar amedrontados. Este medo dos tempos atuais tem características 

específicas, ele é difuso, sem causa aparente e invisível- não sabemos do que 

temos medo, mas ele está sempre presente nas nossas vidas, passou a ser 

indissociável da vida humana. Este sentimento é nomeado por Hughes 

Lagrange de “medo derivado” que seria  

 

“o sentimento de ser suscetível ao perigo; uma sensação de insegurança (o 
mundo está cheio de perigos que podem se abater sobre nós a qualquer 
momento com algum ou nenhum aviso) e vulnerabilidade (no caso de o 
perigo se concretizar, haverá pouca ou nenhuma chance de fugir ou de se 
defender com sucesso...).” (BAUMAN, 2006, p.9). 

 

 Ele é um medo permanente porque é facilmente descolado do perigo 

que o causou, assim é onipresente.  
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 Somos a toda hora ameaçados por uma possível mudança repentina em 

nossas vidas, que possa nos destruir. Podem acontecer desastres naturais (tão 

alertados no cotidiano), ou pode-se ficar desempregado, uma companhia super 

poderosa pode ir a falência, aviões ultra seguros podem cair, são catástrofes 

imagináveis e inimagináveis com relação às quais somos advertidos todos os 

dias. Fica-se assim com apenas uma certeza que é a de que o amanhã não 

será como hoje, trata-se de uma ruptura diária no nosso existir, uma 

descontinuidade.   

.  O medo onipresente é também produtor de consumidores, paga-se 

qualquer preço para se manter longe do presumido perigo. Por exemplo, o bug 

do milênio não afetou nenhum computador, mas existindo a possibilidade de 

ocorrer empresas ofereciam serviços para imunizar os computadores. Como 

comenta Bauman (2006):  

 

“a economia do consumo depende da produção de consumidores, e os 
consumidores que precisam ser produzidos para os produtos destinados a 
enfrentar o medo são temerosos e amedrontados, esperançosos de que os 
perigos que temem sejam forçados a recuar graças a eles mesmos (com ajuda 
remunerada, obviamente).” (p.15) 

 

 Para enfrentar esses medos há uma grande variedade de estratégias, 

mas o autor aponta um preceito em comum a todos estes estratagemas: burlar 

o tempo e derrotá-lo no seu próprio campo, ou seja, retardar a frustração e não 

a satisfação. Com o medo permeando a vida, a saída é aproveitar o dia (carpe 

diem). Para que se preocupar agora se não sabemos o que será o amanhã? O 

futuro é vivido como algo nebuloso, sabe-se que está fora do nosso controle Da 

mesma forma, os cartões de crédito estimulam este lema, tem o slogan “Não 

deixe para depois o que você pode fazer agora”. Eles passam a oferecer o 

futuro como mercadoria, pode-se ter o que você teria no futuro 

antecipadamente, (“vida a crédito”) o que torna mais segura a possibilidade de 

realmente consumir o que se quer, pois o futuro que se destina a ser tão 

detestável será consumido antes que ele tenha a chance de mostrar o desastre 

(já esperado) que carrega consigo. Não há a idéia de continuidade do presente 

para o futuro, ou seja, não há a idéia de que o que se faz agora vai fazer 

determinar a forma do futuro. 
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 Assim, para fugir dessas grandes ameaças que o futuro nos traz 

passamos a nos preocupar com riscos, que seriam os perigos calculáveis, 

previsíveis, ou o mais próximo da certeza que se pode chegar. Esta é uma 

tentativa de driblar o problema, a qual tentamos nos agarrar, mas não 

conseguimos garantir a segurança que desejamos ter com essa estratégia. O 

imprevisível acontece, o tsunami ou os terremotos na China são exemplos de 

que os riscos que calculamos não nos salvam das catástrofes. A catástrofe 

seria constituída sempre por algo oculto que fica nos rodeando até irromper na 

realidade. Não é necessário ser uma tragédia de ordem mundial para se 

constituir uma catástrofe, esta pode ser de ordem pessoal, o medo da 

exclusão, ou da solidão também podem ser exemplos disso.  Exatamente o 

que mostram os reality shows – a inevitabilidade da exclusão. Os 

telespectadores testemunham diariamente este show e na nossa cultura esta 

experiência é agravada, pois as evidências visíveis dizem mais a verdade do 

que as faladas ou as palavras impressas. “‘as câmeras não mentem’, ‘dizem a 

verdade’. Quando confrontados com uma imagem fotograficamente obtida, 

nada parece erguer-se entre nós e a realidade. ‘ ver para crer’”. (BAUMAN, 

2006, p.30). Assim, os reality shows nos mostram que as instituições públicas 

às quais recorremos para nos assegurar já nos ensinam um modo de funcionar 

que serve à “ordem do egoísmo”, através da qual devemos apostar nos fortes.  

 O autor conclui que este é um tempo com muitas oportunidades de se 

ter medo, “uma época altamente carente em matéria de certeza, segurança e 

proteção.” Esses medos são mais apavorantes por não serem facilmente 

compreendidos, eles surgem de forma aleatória e incessante, desafiam nossos 

esforços para estabelecer ligações entre eles mesmos e encontrar suas raízes 

comuns. Os perigos que tememos transcendem nossa capacidade de agir, o 

que é ainda pior numa sociedade individualizada que mantém seus lutadores 

solitários. 

Esta sensação de perigo incessante altera a vivência de tempo do 

homem moderno. Um indivíduo com medo não pode partilhar suas coisas, ele 

se apronta para o que o amedronta de forma que as suas “armas” devem estar 

sempre á disposição. Para esse confronto torna-se necessário, então, 

acumular as coisas que podem ser úteis no momento de perigo. O homem fica, 
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assim, impossibilitado de depender do outro, esperar o outro, considerar o 

outro como sujeito desejante e mesmo considerar o outro como alteridade – 

está preocupado demais com o que o ameaça para poder olhar para outro que 

não seja ele mesmo. A consideração do outro como outro pode trazer ameaças 

a esse homem já amedrontado de não conseguir vencer o perigo que ele prevê 

que o espera. Mas este sentimento de medo, como já foi dito anteriormente, 

está descolado de sua causa e é onipresente, dessa forma o homem pode ficar 

paralisado e isolado com este sentimento. Este é outro aspecto bastante 

presente na cultura atual que favorece o modo de relacionamento próprio de 

nossa época, os relacionamentos de consumo que, portanto, são descartáveis, 

as relações de objeto narcísico. 

Com isso, novas questões vão se apresentando para o ser humano. 

Damos-nos o tempo para sentir as coisas verdadeiramente? Por exemplo, nos 

relacionamentos virtuais próprios da atualidade, a velocidade da comunicação 

e da experiência é muito alta, e elas podem não coincidir (o que na maioria das 

vezes ocorre) com o tempo que o homem precisa para elaborar psiquicamente 

as suas experiências (pensar, sonhar, sentir); com tal incompatibilidade surgem 

impasses para este homem. Temos tempo de elaborar tais experiências? 

Neste contexto, o que significaria a espera? Nos jornais de março de 2008 

estava a notícia de que um homem foi incendiado por buzinar para outro que 

estava passando na frente da fila num posto de gasolina. O indivíduo que teria 

passado na frente, já estava sendo atendido quando o que estava esperando 

buzinou reivindicando seu lugar. O homem que já estava sendo atendido - 

enchia um galão de gasolina - não pôde se colocar na posição do outro que 

desconfiou de seu lugar na fila e ao ter vivido o primeiro desprazer - a buzina - 

partiu para a ação: jogou gasolina e incendiou o carro que buzinou- 

imediatamente. Tentou, através da ação, fugir do desprazer para retornar ao 

sentimento de prazer: isto caracteriza a posição esquizoparanóide (termo de 

Melanie Klein) que prevalece junto com o princípio de prazer; segundo este 

nenhuma outra pessoa pode ousar interferir ou acabar com o seu prazer. Neste 

caso esperar é impossível, mesmo que seja por algo melhor do que se tem no 

presente. 
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 No livro “O fazedor de velhos” de Rodrigo Lacerda, está um sábio 

personagem que tem a capacidade de amadurecer as pessoas com suas 

palavras, através delas ele faz as pessoas ficarem mais velhas. Este 

personagem diz: “quem aceita frustração, espera, quem espera, pensa. Quem 

pensa, sente. Quem sente, vive o tempo e sabe que ele está passando. 

Portanto, fica mais velho.” (LACERDA, 2008, p. 97). Neste trecho do livro, o 

autor está descrevendo o que seria o predomínio da posição depressiva, ou do 

princípio de realidade que se caracteriza pela perda da onipotência e a 

decorrente aceitação da frustração; isto seria uma capacidade de ponderação 

frente ás diversas situações. O exemplo anterior revela o oposto disso, a 

impossibilidade de espera com todas as suas conseqüências. 

Mas e hoje em dia, conseguimos esperar algo maior ou vamos 

diretamente para o prazer imediato mesmo que este seja menor e 

inconseqüente? Na drogadição, por exemplo, o prazer imediato é 

principalmente alcançado sem que haja qualquer beneficio a longo prazo, pelo 

contrário as drogas são maléficas para a saúde do indivíduo e para seu bem 

estar. Da mesma maneira acontece com os relacionamentos do mundo atual: 

terminam com dificuldades de qualquer categoria, as pessoas não têm mais um 

objetivo de ficarem juntas, mas de serem felizes em todos os instantes, assim 

quando o primeiro incômodo da vida a dois aparece, decide-se que o melhor é 

a separação. (O que não se percebe é que desta maneira nunca se alcança o 

momento feliz, apenas se evita o triste.) Neste contexto, não há reparação e, 

portanto não há crescimento do relacionamento, este é utilizado somente para 

tapar o buraco daquele momento, quando não servir mais é jogado fora. Os 

relacionamentos para terem sentido tem que desempenhar “funções”, servirem 

a algo e acabam não sendo um fim em si mesmos, são instrumentais. Eles não 

são sua própria finalidade, são de ordem prática além de sentimental. 

Podemos viver nossas angústias? Ou não dá tempo? Existe uma 

pressão social para que saibamos nomear o que sentimos: se um indivíduo, 

por exemplo, chora sem motivo aparente já não é reconhecido em seu 

sofrimento, é visto como alguém que tem “frescura”, é “fraco” etc. Não existe 

um espaço no cotidiano das pessoas para que elas possam pensar sobre o 

que as aflige. Este espaço pode se constituir na psicoterapia que vai na 
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contramão do nosso modo de viver hoje em dia. Este modo de viver é outro 

agravante para esta situação: temos um ritmo de trabalho e de atividades tão 

rápido que não existe o tempo livre. Essas ocupações, que se justificam de mil 

maneiras como a competitividade exigida para se conseguir um lugar no 

mercado de trabalho, não deixa que a sensação de vazio venha nos perturbar, 

pois sempre temos algo de “extrema importância” para pensar, algo que, 

diferente da nossa reflexão sobre nós mesmos, precisa de atenção 

instantânea.  

Num mundo em que os recursos naturais estão se esgotando, em que a 

vida está se esgotando por causa da estrutura consumista em que vivemos 

está explícito que o modo de viver e de se organizar do homem a partir do 

consumo e do descarte não se sustenta. A maneira como a sociedade está 

organizada, não só afeta, como é também o modo como o homem vive seus 

relacionamentos. Dessa forma, na clínica psicoterapêutica é de extrema 

importância uma compreensão sobre o contexto em que está o paciente dos 

tempos atuais; é preciso que se conheça o mundo em que está inserido, pois 

este pode determinar algumas facetas do modo de ser do homem atual.  Além 

disso, a terapia neste contexto se torna um dos modos de resistência á 

alienação de si mesmo e dos outros, resistência porque este é (como pudemos 

ver) o caminho para o qual os valores e ideais da sociedade atual apontam. O 

papel do processo analítico nesta transformação será melhor explorado no 

capítulo sobre o setting analítico (p.41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

A HISTÓRIA DO FILME “O CHEIRO DO RALO” E ARTICULAÇÕ ES COM A 

TEORIA 

 

No filme “O cheiro do ralo”, temos um bom exemplo de como o ambiente 

do consumo de hoje em dia afeta o modo como o personagem se relaciona 

com as outras pessoas e com o mundo à sua volta. Pode-se perceber que o 

contexto em que o personagem está inserido é constituinte de seu 

desenvolvimento individual. Para ele só seria possível ser de outra maneira se 

seu ambiente também mudasse, o protagonista reproduz em suas relações, em 

seu modo de estar no mundo, tudo o que é valorizado no ambiente em que 

vive. 

O filme “Cheiro do Ralo” conta a história de Lourenço, um homem que 

não consegue se relacionar com as pessoas e é o próprio símbolo do ambiente 

do capitalismo. Lourenço tem um escritório no qual compra objetos usados de 

pessoas que precisam muito do dinheiro. Seu trabalho é dar o valor mais baixo 

possível pela mercadoria para depois revender e ter seu lucro. Para isso, 

Lourenço explora e humilha seus clientes.  

 Numa conversa com sua empregada, Lourenço conta que no início do 

trabalho tinha pena das pessoas e por isso não ganhava tudo o que poderia, 

então teve que começar a ser cada vez mais frio. Para se relacionar com as 

pessoas de modo humilhante, teve que se afastar dos seus sentimentos. Isso 

acontece freqüentemente no mundo capitalista atual, no qual para atingir o 

objetivo do máximo de lucro – e ser assim considerado bem sucedido - é 

necessário acumular tantos bens que de alguma forma você tem que explorar o 

outro para lucrar sobre sua mão-de-obra. Para conseguir prosseguir em 

direção ao poder é necessário deixar de lado alguns sentimentos que possam 

surgir pelas pessoas que são empregadas pelo empreendedor.  A maneira 

geral de ganhar dinheiro no capitalismo é a mesma que Lourenço tem: comprar 

por menos e vender por mais. Dessa forma, é necessário desvalorizar o 

produto, ou a mão-de-obra, ou a pessoa para comprá-los por menos e ter mais 

lucro ao vendê-los. Tem-se um exemplo do afastamento do sentimento para 

ser mais eficaz quando Lourenço comprava os objetos que tinham história e 

sentimento, mas tinha que descartar estes aspectos para dar um valor 
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monetário adequado em seu negócio, para isso procurava a finalidade destes 

objetos e assim lhes atribuía valor. Este tipo de valoração só é possível se o 

indivíduo estabelece relações de objeto parcial, quando se vê apenas uma 

parcela do outro conseguimos humilhá-lo. Ao compreender o outro em sua 

totalidade, a humilhação deixa de ser uma possibilidade, pois conseguimos nos 

colocar no lugar do outro.  

No início do filme o protagonista se preocupa em dizer, ás pessoas que 

freqüentam seu escritório, que o cheiro que sentem não vem dele, vem do ralo. 

Ele está sempre precisando mostrar que não é o que aparenta ser, tenta 

esconder algo de si – se existe aquele cheiro que incomoda então esse cheiro 

é externo a ele. Pode-se fazer uma alusão ao caráter “estético” da nossa 

cultura, na qual o parecer ser se torna mais importante do que o ser de fato, o 

modo como o indivíduo se apresenta na esfera social tem mais valor do que, o 

que de fato esse indivíduo é. O valor que a sociedade atribui a um sujeito 

imerso nessa cultura é o valor absoluto para ele, é o valor que importa.      

Ao longo do filme, Lourenço começa a reconhecer o cheiro do ralo como 

algo que pode ser seu, vai se apropriando do cheiro assim como de suas 

características que cheiram como o ralo. Pode-se interpretar o cheiro do ralo 

como um sintoma, representante de uma deficiência de seu sistema de 

defesas, seria um conflito que carrega consigo que não está condizente com a 

sua personalidade como um todo, por isso o incomoda tanto e no início 

identifica este cheiro como exterior a si próprio. O cheiro do ralo é para o 

personagem um conteúdo inconsciente que no início ainda não pode ser 

integrado ao seu ego, ou suportado por ele, assim defende-se projetando o 

cheiro no exterior de forma que este não diria respeito ao personagem.  

Todas as relações de Lourenço se dão através do dinheiro, até mesmo 

fora de seu trabalho de comprador, ele se relaciona com coisas e pessoas 

tentando comprá-las. O protagonista não sabe se relacionar de outra forma a 

não ser a de “vender e comprar”. Pode-se perceber isso no momento em que 

ele gosta da atendente da lanchonete e pensa que o ideal para se relacionar 

com ela não seria ir tomar uma cerveja como ela o tinha convidado, mas que 

ela estipulasse o preço do seu corpo, de forma que ele pagaria, teria a relação 

sexual e satisfaria sua vontade sem maiores conseqüências. Nesta reflexão ele 
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prefere seu modo de se relacionar – comprar e vender- em detrimento do que 

seria um relacionamento amoroso. Ele diz que se bobear, ou seja, se começar 

um relacionamento com amor, a mulher já manda os convites do casamento 

para a gráfica, as mulheres não são pessoas confiáveis para Lourenço. (de fato 

ninguém é confiável para ele) E novamente o sentimento não pode ser vivido.  

Com este padrão de relacionamento, Lourenço se sente controlando a 

situação, pois o que dará de si mesmo no relacionamento pode ser 

mensurável, trata-se de dinheiro, ou seja, o que ele pode oferecer de si é o 

dinheiro e o outro só lhe oferecerá a mercadoria pela qual pagou. Não há 

surpresas, tudo está previsto nesta relação, cada um pode avaliar se vale à 

pena ou não fazer o negócio antes que este ocorra, no caso de Lourenço, as 

relações amorosas também fazem parte destes negócios. Dessa forma, para 

não dar afeto ou se envolver emocionalmente, paga. Este é um modo de 

relacionamento bastante presente na atualidade, por exemplo, os 

relacionamentos virtuais, nos quais se pode deletar o outro quando isso for 

desejado. Com o dinheiro permeando o relacionamento não é necessário ter 

cuidado com o outro, pois o dinheiro já vem no lugar de todo afeto e cuidado 

que o outro possa esperar de você. Isto mostra a objetificação do ser humano. 

O que não se percebe é que ao objetificar o outro, o sujeito está se coisificando 

a si mesmo naquele momento. Para tratar o outro como objeto também temos 

que nos tratar como um.   

 Na vivência de Lourenço, uma conseqüência direta de comprar o outro 

para se relacionar com ele é a compreensão de que a aproximação de uma 

pessoa a ele se deve ao seu dinheiro, este é o único valor que vê em si. A 

única pessoa que não se deixou vender foi a moça da lanchonete por quem ele 

se apaixonou e depois esboçou a tentativa de vê-la como uma pessoa inteira e 

não apenas uma mercadoria, ou uma bunda. Da mesma forma, no mundo atual 

as pessoas passaram a ser mais valorizadas pelo que têm do que pelo que 

são.   

A capitalização do relacionamento amoroso só é possível porque o 

personagem se relaciona de modo parcial com tudo. Como já foi dito, esse 

modo de se relacionar – parcial – acontece na posição esquizoparanóide, na 

qual os objetos ou são muito bons ou são muito maus; é só na posição 
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depressiva que podemos unir ambas as características num único objeto e 

torná-lo inteiro. É a partir desse momento que temos a possibilidade de 

sentirmos culpa porque conseguimos nos colocar no lugar do outro e também 

por isso pode haver a reparação. Ele compartimentaliza as pessoas em partes, 

por exemplo, se apaixona pela atendente da lanchonete antes de saber qual 

era sua cara, apenas sabendo qual era sua bunda, além disso, não consegue 

entender o nome dela quando ela diz, não consegue vê-la como um outro igual 

a ele. Outro exemplo desta fragmentação é ficar fascinado por mercadorias que 

são partes do corpo como o olho e a perna mecânica, ele fantasia que estas 

sejam de seu pai que não pôde conhecer, diz que vai formar um pai Frankstein, 

ou seja, queria juntar partes. Neste caso, ele tenta juntar as partes separadas, 

mas pretende formar uma soma e não um todo. Outra situação em que não vê 

uma pessoa por inteiro é não saber o nome da empregada da sua casa que 

trabalha com ele há oito anos, ele trata pessoas como coisas. Desta maneira, 

Lourenço se afasta de qualquer comprometimento com os outros, e consigo 

mesmo em relação aos seus sentimentos, ele vai deixando de conseguir sentir 

e, assim deixa também de ver o outro como outro. Usa frases como “Isso aqui 

tem história” e “A vida é dura” repetindo o que outros clientes lhe falaram, 

fingindo que sabe o que estão sentindo. Na verdade, ele está os ridicularizando 

ao dizer essas frases de maneira sarcástica e com tom de clichê, porque não 

consegue mais sentir o que aquelas pessoas sentem.  

Este afastamento dos outros, também, pode ser constatado na sua 

preferência por filmes pornôs, nos quais não é preciso nem do toque para 

haver excitação. Fala que se a moça do filme estivesse ao vivo com ele, ela 

bateria na sua cara por isso é melhor que ela continue distante, continue na 

televisão. Antes de viver a relação com o outro ele já prevê tantos fracassos 

que passa a ser melhor não se relacionar com ninguém. Lourenço tem uma 

maneira persecutória de se situar na vida, por isso está sempre se defendendo 

e antes que alguém pergunte se o cheiro do ralo vinha dele, ele já se explica, 

dizendo que o cheiro é do ralo. Esta desconfiança que ele tem dos outros vem 

também do modo parcial de Lourenço se relacionar com tudo. Isto significa que 

o protagonista não consegue relativizar suas relações com o mundo, assim os 

objetos ou pessoas com que se relaciona são considerados ou muito bons ou 
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muito ruins. Os muito ruins são rejeitados por Lourenço, ele os expulsa numa 

dinâmica evacuativa que coloca todo o mal para fora. A conseqüência disso é 

que, então, este mal expulso se torna parte do ambiente e este último passa a 

ser persecutório e ameaçador.  

Apesar de não querer que as pessoas identificassem nele o cheiro do 

ralo, ele mesmo se identifica com este cheiro.  O personagem diz que o ralo é o 

olho do inferno, é seu pai que não conheceu, mas também se pode atribuí-lo á 

sua intimidade mais íntima. O ralo pode ser relacionado com o sistema 

capitalista, que impregna as pessoas e as captura sem que elas consigam sair 

do consumo, o modo de Lourenço estar no mundo representa bem a 

impossibilidade de se libertar das pessoas inseridas nesse sistema.  Lourenço 

sabe que fede como o ralo ao tratar as pessoas da maneira que trata, mas não 

consegue ser de outra maneira. Da mesma forma, não consegue acabar com o 

problema do cheiro do ralo do escritório, tem diversas oportunidades de pagar 

pelo serviço de encanamento para resolver o problema, mas prefere tapar o 

ralo com cimento, só piorando o cheiro do ralo. A maneira como cuida do 

problema do cheiro do ralo é a mesma que utiliza para cuidar de si, “não se 

importa se a merda vai vazar em outro lugar”, não pode resolver por inteiro ou 

se olhar por inteiro. Diz que o cheiro do ralo lhe dá poder e o poder é 

afrodisíaco, é justamente esse olhar fragmentado de si e dos outros que lhe dá 

o poder de humilhar o outro e lucrar em cima da sua necessidade.  
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A HISTÓRIA DO “FEITIÇO DO TEMPO” E ARTICULAÇÕES COM  A 

TEORIA 

 

No filme “Feitiço do tempo” Phil - o protagonista - é um jornalista que 

apresenta a previsão do tempo em um telejornal. Três pessoas: Phil, Rita uma 

produtora e Larry um operador de câmera são enviados para fazer uma 

matéria. Trata-se do festival da marmota. O que é isto? Uma marmota especial 

sai de sua toca nessa época do ano e fala para os homens se o inverno 

termina naquele dia, ou se haverá mais seis semanas de inverno. O 

protagonista não gosta de cobrir este festival que acontece numa cidade muito 

pequena do interior, diz que “entrevistar uma marmota não tem futuro”. De 

início ele é prepotente, arrogante e desagradável com todos que o 

acompanham na viagem. Rita e Larry já esperam e se preparam para esse 

comportamento de Phil, eles param para deixar Rita em seu hotel e Phil decide 

que não quer ficar naquele hotel. Rita já estava prevendo esta recusa e contou 

que o hotel dele era outro, ele não precisava se preocupar.  

A profissão de Phil diz muito de sua personalidade, ele prevê o tempo na 

televisão e tenta prever tudo o que pode acontecer na sua vida. No início do 

filme, ele acha que pode controlar tudo à sua volta, acredita que as 

circunstâncias nas quais está inserido só dependem dele. Dessa forma, 

quando a moça de seu “bed and breakfast” pergunta se ele iria sair do hotel 

naquele mesmo dia, ele responde fazendo um trocadilho com fórmulas que 

utiliza em seu programa de televisão: “As chances são de 100%.” Esta forma 

de falar demonstra que ele não pode considerar nenhum imprevisto, quando se 

depara com algum imprevisto, nega-o. Um exemplo, disso é o momento em 

que os três personagens estão voltando para Nova Iorque, e diante de uma 

nevasca, Phil, com sua prepotência, sai do carro apenas de camisa e vai 

perguntar ao policial o que estaria acontecendo para que a estrada estivesse 

fechada. O policial explica que a situação da nevasca é grave e que todos 

devem voltar, a viagem deveria ser interrompida. O meteorologista discute com 

o policial, dizendo que era ele quem sabia das informações do tempo e que 

aquela nevasca não estava prevista naquele momento, concluindo que por isso 

o policial deveria deixá-lo passar, porque alguma coisa estava errada: se ele 
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não previu, aquilo não deveria estar acontecendo. Nem com situações 

concretas de que seu controle lhe escapou, Phil aceita que deve se submeter 

às variáveis do ambiente. Ele ainda tenta telefonar para companhias aéreas 

dizendo que é uma estrela em apuros e merece uma atenção especial. Para 

ele o mundo é um lugar que se deve temer, é muito ameaçador ficar à mercê 

das circunstâncias que forem aparecendo. Para se defender deste aspecto 

ameaçador do mundo, ele deve controlar todas as variáveis e extingui-las. Phil 

se defende de modo tão exacerbado quanto ao que pode lhe acontecer, que se 

torna impossível em suas relações ver o outro como alteridade, pois este outro 

também faz parte do ambiente e é também ameaçador. Com tão grande 

necessidade de se defender não é viável criar relações totais, nas quais é 

possível se colocar no lugar do outro – este antes de qualquer coisa representa 

perigo. 

È possível relacionar a conduta de Phil no início do filme com o modo de 

viver do homem moderno. Tudo o que Phil faz tem que ter alguma função, seu 

olhar para qualquer coisa tem função, ele não pode “perder tempo” 

contemplando algo. Por este motivo, ele não gosta de cobrir o festival da 

marmota, pois este não cumpre uma função no seu currículo, “entrevistar uma 

marmota não tem futuro”.  Phil não consegue aproveitar seu dia porque não 

está comprometido com ele mesmo, está preocupado com sua ascensão na 

sociedade, com sua imagem para os outros, mas não com os outros e nem 

com ele mesmo de fato.  

Para atingir seu objetivo, ele tenta antecipar os acontecimentos, assim já 

estará preparado quando eles de fato se tornarem reais, se é que se tornarão, 

esta antecipação atrapalha a percepção do que o mundo lhe apresenta de fato, 

pois ele já vê os acontecimentos do modo como os espera. Ao se preparar 

para ir para uma cidade pequena, já tem certeza que nada poderá ser bom lá, 

já antecipa que as pessoas com quem trabalha não poderão ser interessantes, 

dessa forma, a viagem realmente não é boa e sua equipe não tem nada a lhe 

oferecer, a não ser suas funções no trabalho. Phil não tem a crença de que do 

futuro virá algo significativo, ele não confia no seu ambiente e, portanto, não 

pode deixar que o futuro chegue sem que ele esteja preparado para isso. Esta 

falta de confiança no mundo e no futuro é marcante na sociedade do consumo, 
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pois esta última é carente de certezas e de proteção, como afirma Bauman. 

Assim, o mundo atual é um ambiente propicio para o surgimento do “medo 

difuso”, que seria o medo descolado de seu perigo original, ou seja, um medo 

onipresente que ronda as pessoas. Este medo difuso traz, ainda, outras 

conseqüências como a impossibilidade de considerar o outro já que as forças 

do indivíduo que sofre com esse medo se concentram na preparação para o 

perigo que supostamente o espera.   

No primeiro dia, Phil é desagradável com sua equipe, sexualiza sua 

relação com Rita de forma desrespeitosa, ao perguntar se ela tinha dormido 

bem sem ele. Quanto ao operador de câmera, Phil o ridiculariza e o 

desrespeita fazendo brincadeiras com a sua forma de comer etc. Ele não 

considera que a opinião de sua equipe importe. Em ambas as relações e na 

forma como trata os outros personagens do filme, Phil só estabelece relações 

parciais, não consegue olhar o outro como outro e por isso os trata com 

desdém e prepotência. Neste tipo de relacionamento o objeto de amor não 

possui autonomia, ele está a serviço do sujeito, para que seja consumido ou 

rejeitado por ele. Mas, este tipo de relação estabelecida com o mundo também 

é caracterizado por uma dinâmica evacuativa – o indivíduo coloca para fora 

tudo o que considera mal ou desprazeroso – e conseqüentemente o ambiente 

se torna mal e ameaçador. Por este motivo Phil tem o mundo como algo a se 

temer.  

Acontece o feitiço: o dia da marmota se repete exatamente com os 

mesmos acontecimentos apenas para Phil, nenhuma outra pessoa pode 

perceber a repetição sucessiva deste dia. Quando Phil acorda no mesmo dia 

que tinha vivido um dia antes, ele já responde de forma menos controladora 

para a senhora do bed and breakfast que suas chances de ir embora naquele 

dia seriam de 80%. O protagonista fica assustado com a repetição das coisas. 

Para voltar ao controle da situação ele tenta negar tudo o que está vivendo, 

pois esta vivência não é o que ele espera que aconteça - o que se encaixa em 

seu mundo. Phil empurra seu amigo de colégio que vem cumprimentá-lo, não 

faz a matéria, não conversa com as pessoas do Bed and breakfast e 

contradizendo o que ele mesmo previu não tenta mais voltar para Nova Iorque. 

Estamos no terreno da ficção: o cineasta faz o tempo cronológico parar e nos 
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instala em um tempo circular. O personagem começa a pensar que o feitiço 

que só ocorre com ele deveria ser um distúrbio de percepção, então vai aos 

diversos especialistas como médicos e psicólogos para que eles digam qual é 

o seu problema. Se fosse diagnosticado, ele poderia ficar em paz, pois a 

doença descrita colocaria aqueles eventos imprevisíveis como algo possível 

dentro de um mundo alterado pela doença. Isto acontece na vida real quando a 

definição de uma doença legitima uma série de sentimentos que o doente 

possa ter, sem que este saia do “esperado”, do controle social.  

 Phil se senta num balcão de bar para afogar as mágoas e conversa com 

dois homens que lá estão. Conta sua situação e diz que preferia que outro dia 

de sua vida se repetisse, aquele dia tinha tudo de odioso e iria acontecer 

novamente todos os dias. Os dois homens falam que ele é do tipo de pessoa 

que vê a metade do copo vazio, seria um pessimista. Depois deste evento Phil 

começa a explorar e se experimentar na sua nova condição. Decide não seguir 

mais regras: termina esta noite preso, mas no dia seguinte acorda na sua cama 

do hotel.  

No quarto dia, ele acorda animado para explorar as possibilidades que a 

condição da repetição lhe trazia. O personagem se antecipa ao que as pessoas 

lhe perguntam. Neste momento, já acontece um maior comprometimento de 

Phil com os eventos que vão lhe aparecendo, ele quer se experimentar naquela 

forma de viver o mundo. Por isso, este é o primeiro dia em que Phil não pisa 

numa poça de água que tem em seu trajeto. Phil testa também seu corpo, ele 

pára de se preocupar com a saúde, comendo uma mesa de doces e fumando 

muito. Neste momento Rita fica impressionada com a atitude do colega e num 

ato de preocupação com Phil lhe diz que “a sua característica mais marcante é 

o egocentrismo”. Esta é a única maneira que Phil sabe se colocar na relação 

até este momento. Um exemplo disso é ele pedir certas informações para uma 

mulher bonita no café, para que no dia seguinte pudesse fingir que ela era uma 

velha conhecida e dessa forma conseguiria levá-la para a cama. Esta situação 

explicita novamente o modo parcial de Phil se relacionar com os outros: coloca 

o outro a serviço de suas necessidades, sem levá-lo em conta, o outro é visto 

como algo a consumir.  
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O protagonista começa a se interessar por Rita. Ele se interessa 

verdadeiramente, mas só sabe se relacionar com as pessoas a seu modo, não 

consegue ser espontâneo e realmente compartilhar os momentos da vida com 

o outro. No início, ele aprende de cór as coisas de que ela gosta, sem se 

interessar realmente pelo gosto dela. Continua com seu modo inseguro de 

viver, pensa que Rita só poderia gostar dele se ele aprendesse tudo o que ela 

gosta e repetisse o ritual de agradá-la mesmo que aquilo não fizesse sentido 

para ele. Ele repete, por exemplo, que gostaria de deixar sua vida correr 

livremente sem saber onde vai dar, mas isto condiz com o oposto de sua 

personalidade até aquele momento do filme. Também recita poemas em 

francês reproduzindo todos os gostos de Rita. Phil a considera um objetivo que 

ele estabeleceu para si mesmo naquele dia: conquistá-la. Rita percebe este 

interesse desviado de Phil, um interesse sem entrega alguma, ele queria 

apenas que ela se envolvesse com ele, não estava preocupado em se 

envolver, ou não conseguia. Fingia estar entregue dizendo que a amava. 

Quando Rita percebe a manobra de Phil fala: “Você acha que isso é amor? Eu 

nunca amaria alguém como você, pois você só ama a si mesmo.”  

Depois de diversas tentativas, agindo de maneira controladora e 

insegura com todos a sua volta, Phil esgota este modo de ser naquelas 

situações: ele percebe que sendo deste jeito não consegue o que deseja. Phil 

fala para Rita: “Cheguei ao fundo do poço.”, pois aquele era o único modo que 

ele sabia ser, ele se deprime e tenta se matar de diversas maneiras: joga o 

carro do barranco, coloca a torradeira na banheira, pula da torre da Igreja etc. 

Ele precisa matar aquele modo de ser para inaugurar um novo. O que 

possibilita que ele viva essa mudança é a permanência do tempo e do espaço. 

Com essas variáveis sendo contidas na permanência da repetição, Phil tem a 

possibilidade de perceber qual é o efeito de seu modo de ser no mundo que o 

circunda e assim faz sentido para ele a mudança. Percebe que existem outros 

modos de se relacionar, que ao considerar o outro como outro, ou seja, 

estabelecer relações totais com as pessoas perde-se alguns privilégios que nas 

relações parciais ele obteria, mas por outro lado se ganha relações profundas e 

o cuidado do outro.   
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Depois dessa depressão, ele tenta contar a verdade sobre sua condição 

para Rita e com sinceridade fala coisas que realmente gosta nela. Fica com ela 

o resto do dia e se mostra genuinamente envolvido na relação. Passa a cuidar 

dela de verdade e não sente mais necessidade de reproduzir o que já sabe 

sobre ela para que ela goste dele. Consegue se relacionar inteiramente, vê-la 

como outro desejante e com todas as suas diferenças em relação a ele. Ainda 

não tem coragem de se declarar pra Rita, mas sussurra para ela enquanto 

dorme: “O que eu queria te dizer é que acho você a pessoa mais bonita, doce e 

gentil que eu já conheci na minha vida. Nunca vi alguém tão bom com os 

outros como você. A primeira vez que te vi, tive vontade de te abraçar com toda 

força. Eu não mereço alguém como você, mas se um dia fosse minha juro que 

te amaria pelo resto da minha vida.” Phil conquista uma outra maneira de 

estabelecer relações, nas quais ele pode se deixar depender do outro, esperar 

pelo outro, uma relação de objeto total que tem como pano de fundo o princípio 

de realidade, adquire a capacidade de sentir culpa e passa a entrar em contato 

consigo mesmo - ele se apropria de seus sentimentos.  

A partir desse momento, o protagonista passa a conversar com Larry de 

igual para igual. Phil se inscreve em aulas de piano, estuda poesia, faz 

estátuas de gelo porque essas competências lhe agradam. Mas, ainda sofre 

com sua onipotência: num ato de ajudar o mendigo que ele encontrava, ele 

descobre que o mendigo morre naquele dia, e tenta salvá-lo de qualquer 

maneira. No hospital que ele leva o velhinho, a enfermeira fala que o mendigo 

morreu de velhice. Phil não se conforma com esta explicação e continua 

tentando salvá-lo, no entanto nunca é bem sucedido. Esta preocupação de Phil 

com um desconhecido só é possível porque ele conseguiu conceber o outro 

como outro. Deixa de predominar o principio de prazer e no principio de 

realidade entra em questão a finitude, que a condição de mortal traz para o ser 

humano.  

Na última vez que Phil vive o dia da marmota, sua rotina é bem 

diferente. Ele faz a matéria sobre a marmota discursando poeticamente sobre o 

festival de inverno. Todos ficam impressionados com sua habilidade. Em 

seguida, ele salva um menino que cai da árvore, troca o pneu do carro de três 

senhoras e não deixa um senhor morrer engasgado no restaurante. Vai à festa 
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da marmota, à qual tinha se recusado a ir no primeiro dia, e lá toca piano muito 

bem. Todos da cidade agradecem-lhe na festa e Rita fica impressionada com 

ele. Num leilão que acontece com os homens da festa, Rita dá a maior quantia 

por ele. Phil diz para Rita que a ama e neste momento ela não fica brava, como 

das outras vezes que ele tentava convencê-la a dormir com ele, ela sente que 

ele a ama verdadeiramente.  

Phil sai do dia da marmota quando consegue se envolver nas suas 

ações e com as pessoas que o circundam. Ele é libertado ao respeitar o 

mundo, deixando-se envolver nas possibilidades que este último lhe apresenta, 

sem tentar controlá-lo. Ao confiar no mundo ele sai de uma atitude de controle 

e pode esperar que o inesperado seja bom. Phil pode então voltar para Nova 

Iorque, mas escolhe morar em Punxsutawney. Um bom exemplo desta nova 

atitude é a última fala de Phil para Rita: “Posso fazer algo por você hoje?”. 

Neste gesto, Phil se mostra “des-centrado”, ao contrário do momento do filme 

em que estabelecia somente relações de objeto parciais sendo completamente 

auto-centrado. Ele revela a sua capacidade recém adquirida de se voltar para 

as outras pessoas como tendo necessidades e desejos: isto é a relação de 

objeto total.  
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O SETTING ANALÍTICO: UMA POSSIBILIDADE DE CONTINÊNCIA NA 

SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

 O setting analítico foi proposto por Freud (1913) como um instrumento 

fundamental para a realização de uma análise bem sucedida. Ele estabelece 

como setting, além do ambiente em que a análise ocorre, o contrato entre 

terapeuta e paciente e a conduta do terapeuta ao longo do processo.  

Na tese de doutorado de Telles de Deus (2007) temos alguns olhares 

sobre a utilização do enquadre analítico em psicoterapia. Ele escreve que 

Bleger (1967) define este instrumento de trabalho como o conjunto de 

constantes que fazem parte do processo analítico. O setting seria o não-

processo, o que não muda ao longo do processo. O enquadre analítico (setting 

analítico) é, também, entendido como uma moldura no tempo através dos 

horários bem determinados, e uma moldura no espaço, com uma sala 

específica para dar-se a análise, com móveis devidamente escolhidos para 

este ambiente que deve ser de contenção.  

 Já Zimerman (1999) define o setting como “uma conjunção de regras, 

atitudes e combinações ou, se quisermos, como a soma de todos os 

procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o processo 

psicanalítico”. (David Zimerman apud in TELLES de DEUS, 2007, p.93) O 

setting é o conjunto de regras do jogo, mas não propriamente o jogo, apesar 

deste não poder ser jogado sem suas regras. Isso acontece com qualquer jogo, 

o futebol, por exemplo, se as regras não fossem ter que fazer gol e apenas 

utilizar o pé entre outras, estaríamos falando de outro jogo com outro nome. 

Essas regras, que fazem parte do contrato, ajudam a estabelecer o predomínio 

do princípio de realidade, pois o paciente deve pagar suas sessões, deve ser 

atendido numa determinada hora e não a qualquer momento, e dentro daquele 

espaço. Com tais regras o paciente tem que abdicar pelo menos em parte do 

princípio de prazer e pode passar a desenvolver a capacidade para simbolizar 

e pensar suas questões.  

 Neste trabalho, Telles de Deus traz também o pensamento de Horacio 

Etchegoyen (2004) que vê o enquadre como “um conjunto de constelações de 
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variáveis transformadas em constantes que opera no tratamento como um 

marco no qual se situa o processo analítico”. (apud in TELLES de DEUS, 2007, 

p.108) O enquadre seria o continente e o processo analítico o conteúdo, ou 

seja, o enquadre é o que contém o todo da relação analisando - analista.  

Freud se baseia na situação de maternagem inicial para criar o lugar 

onde seria realizado seu trabalho. A principal função do setting é transmitir 

segurança ao paciente, pois ao se sentir à vontade ele pode falar livremente de 

suas questões mais primitivas. O setting tenta trazer as mesmas condições 

ambientais que o ser humano tem nos estágios iniciais de vida. Segundo 

Winnicott (1958a), a mãe suficientemente boa tem como função o holding que 

é dar sustentação ao bebê, passar a ele segurança, através do contato físico e 

de todos os outros cuidados. O holding possibilita a integração do bebê como 

indivíduo.  

 Como já foi dito anteriormente, Winnicott (1958a) afirma que nos 

estágios iniciais (narcisismo primário) da vida do bebê, este não sabe da 

existência do meio ambiente, ele se mistura com o ambiente à sua volta, está 

em união com ele. Antes das relações objetais, a unidade do bebê é uma 

organização meio ambiente-indivíduo. A maternagem suficientemente boa 

neutraliza as perseguições externas, impedindo o sentimento de desintegração 

e a perda de contato entre psique e soma. Quando o desenvolvimento é 

saudável, o meio ambiente que está sob controle da mãe deve manter a 

continuidade do ser e apenas gradualmente desiludir o bebê. Dessa forma, a 

criança vai se diferenciando do meio ambiente até estar integrada e se 

perceber como indivíduo. Este é um pré-requisito para posteriormente o 

indivíduo estabelecer relações de objeto totais. Portanto, o ambiente 

proporcionado pelas técnicas de maternagem suficientemente boas é criar 

confiança, estabilidade e segurança o que possibilita a integração e a 

personalização do indivíduo.  

Na análise temos a possibilidade de viver um novo exemplo de cuidado 

materno, o setting garante o ambiente suficientemente bom e o terapeuta com 

sua conduta garante o cuidado. A dimensão terapêutica do setting faz com que 

ele possa ser diferenciado do ambiente cotidiano. Ele proporciona continência, 

por exemplo, ao estabelecer uma hora determinada com o paciente para o 
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atendimento; e o terapeuta, para compor um bom setting, deve estar sempre 

pontualmente pronto para atendê-lo. Esta regularidade traz uma segurança ao 

paciente diferente do que ele pode conseguir com suas relações afetivas 

cotidianas. Outro aspecto de composição do setting é que local do atendimento 

deve ser uma sala tranqüila, pouco propensa a ruídos abruptos e imprevisíveis, 

para que a regularidade seja mantida. Da mesma forma, a mãe faz o possível 

para não expor o bebê a mudanças repentinas em suas rotinas, a mãe mantém 

o tempo em marcha para a criança, através da regularidade de sua presença-

ausência, ela mostra que as coisas ou o mundo continuam ali, e mesmo que o 

bebê tenha atacado o ambiente este não vai desaparecer.  Outra característica 

do setting proposto por Freud é que o analista – assim como a mãe para o 

bebê – tem que sobreviver aos ataques ou elogios do paciente e o terapeuta 

deve suportá-los, não importando o que o paciente tenha a dizer.  

 

“Pode-se confiar mais no analista, na situação analítica do que nas pessoas 
encontradas na vida comum; ele é, no geral, pontual, não tendo ataques de 
raiva, não se apaixonando compulsivamente, etc.” (WINNICOTT, 1954-5, 
p.469) 

 

Este trecho de Winnicott, expressa bem a particularidade de confiança 

que o setting proporciona ao processo terapêutico.  

Em contrapartida, vivemos no mundo atual um ambiente oposto ao que 

seria um setting terapêutico. Estamos sempre ameaçados pelo modo de 

relacionamento que estabelecemos, as relações são de descartar e ser 

descartado e tudo acontece muito rápido. Os relacionamentos virtuais2 

permitiram que diante de qualquer incômodo possamos deletar rapidamente o 

outro. O ambiente do capitalismo tecnológico favorece esse tipo de 

relacionamento com a vida, pois é lucrativo. Um consumidor que não pode 

esperar para ter prazer ou não consegue temperar a sua ânsia mitigando-a por 

este momento é perfeito para o capitalismo, pois ele fará o que for preciso para 

adquirir a mercadoria e assim parecer ser o que é valorizado naquele 

momento. Na sociedade do consumo este comportamento é valorizado pelos 

demais. Este modo de se portar perante os prazeres se estende também para 

                                                 
2 Alusão ao que foi apresentado no capítulo “O mundo Atual e sua dinâmica mercantilista” 
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os relacionamentos afetivos, que passam a ser mercantilizados. O consumidor 

ávido por novidades provavelmente não conseguirá estabelecer relações de 

objeto totais e estabelecer o predomínio do princípio de realidade. Com isso, o 

homem nunca gozou tanto, mas também nunca ficou com tanto medo de sentir 

e sofrer. O setting analítico se torna um dos poucos lugares nos quais o ser 

humano pode confiar e estabelecer relações de dependência em uma realidade 

como essa.  

Pode-se fazer um paralelo entre o feitiço da repetição do tempo no filme 

“O feitiço do tempo” e o setting analítico. O protagonista do filme consegue 

estabelecer outro tipo de relação com o mundo e com os outros, depois de 

passar pela repetição do mesmo dia, ou seja, através da permanência do 

tempo e do espaço. Da mesma forma, o enquadre analítico se propõe a colocar 

uma moldura no tempo e no espaço, proporcionando um ambiente de 

acolhimento para o analisando se perceber sem precisar se defender daquele 

espaço. Phil só consegue perceber sua postura desrespeitosa para com as 

pessoas quando pôde viver esta permanência no tempo e no espaço. Ele só 

conseguiu se lançar no momento em que o mesmo dia se repetiu, isto conteve 

o seu medo do futuro e com isso não precisou continuar se defendendo, 

preocupado em prever e controlar as variáveis que o futuro poderia lhe trazer. 

Freud, ao falar sobre processo analítico, aponta a importância da repetição no 

discurso do paciente: “Cada pormenor da história terá de ser repetido mais 

tarde e é apenas com estas repetições que aparecerá material adicional para 

suprir as importantes associações que são desconhecidas do paciente.” 

(FREUD, 1913, p. 178). Muitas vezes á através da repetição da história que 

são feitas novas associações para uma possível elaboração.  

Sem o medo do futuro, Phil vive um mundo menos ameaçador e se 

desarma de suas defesas, consegue pensar em si, nos outros e nos modos 

através dos quais estabelece relações. Há uma relativização de todos os 

elementos de sua vida, estes passam a não ser nem muito bons nem muito 

ruins, mas possíveis de se tornarem bons e ruins. Este é o processo de 

passagem das relações de objeto parciais para as relações de objeto totais. 
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