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Resumo 
 
O presente trabalho teve por objetivo investigar como os vínculos amorosos 
constituem-se na pós-modernidade. Para tanto, esta pesquisa tomou como ponto 
de partida o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, passando por 
aspectos sociais que influenciam a formação de vínculos. A primeira parte dessa 
pesquisa deteve-se em explanações de diferentes concepções para o amor, 
seguida de explicações sobre as principais estruturas psicanalíticas relacionadas 
ao desenvolvimento do indivíduo. Na segunda fase do trabalho foi realizado um 
estudo das novas constituições da sociedade pós-moderna e o que estas têm 
demonstrado sobre os relacionamentos amorosos. Na etapa da análise foram 
buscadas primeiramente comunidades virtuais que tratassem do tema proposto 
por esse trabalho, e posteriormente essas comunidades foram divididas em temas 
centrais. Dessa maneira, foram analisados os conteúdos manifestos e ocultos das 
descrições dessas comunidades. Essa fase tinha por objetivo investigar os 
discursos sobre os relacionamentos amorosos atuais, e suas novas modalidades. 
Com essa pesquisa foi possível verificar que a constituição de vínculos amorosos 
tem se dado de maneira flexível a partir do advento do movimento constante que 
se estabelece na sociedade pós-moderna e para suprir essas características foram 
estabelecidas novas formar de se relacionar como o “ficar”. A partir desse trabalho, 
podemos pensar o que posteriormente essas novas modalidades de vínculos 
permitirão na nossa sociedade. 
 
 
 
 
 



Sumário 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 6 

1. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS ........................................................................... 12 
1.1 AS DIMENSÕES DO AMOR ................................................................................... 12 
1.2 COMO TUDO COMEÇA ........................................................................................ 15 

1.2.1 ÉDIPO, DO MITO AO COMPLEXO. .................................................................. 15 
1.2.2 NARCISO, BEM-ME-QUER/MAL-ME-QUER. ...................................................... 19 

2. SOCIEDADE DO MAL - ESTAR  VS. COMUNIDADE DO BEM - ESTAR ........... 24 
2.1 MAL - ESTAR DA NOSSA SOCIEDADE. ................................................................... 24 
2.2 SOCIEDADE X COMUNIDADE ................................................................................ 28 

3. METODOLOGIA ................................................................................................... 35 

4. ANÁLISE .............................................................................................................. 37 
4.1 TEMPO DO CONSUMO. ....................................................................................... 37 
4.2 IMAGÉTICA DO AMOR. ........................................................................................ 40 
4.3 AMORES FIÉIS. .................................................................................................. 42 
4.4 IDEAIS DE AMOR. ............................................................................................... 44 
4.5 MAL-ESTAR NO AMOR. ....................................................................................... 47 
4.6 CONCLUSÃO. .................................................................................................... 49 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 51 

6. ANEXO ................................................................................................................. 58 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 60 

8. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ........................................................................... 62 
 
 

 

 



6 

 

INTRODUÇÃO 

 O tema escolhido partiu de um questionamento sobre as dificuldades do ser 

humano, em comprometer-se e envolver-se emocionalmente numa relação amorosa, 

assim como um aparente esvaziamento dos sentimentos nessas relações, nos 

tempos atuais. Na busca de informações e observando que as pessoas sempre 

tinham algum tipo de queixa a fazer sobre seus relacionamentos, e do quanto se 

sentiam frustradas em determinados momentos, optamos pelo tema: 

Relacionamentos Amorosos como bem/mal-estar da civilização pós-moderna1.  

Portanto, o objetivo desta pesquisa é investigar o quanto a capacidade de 

manter laços afetivos pode estar fragilizada, e indagar, ainda, quais dificuldades no 

envolvimento emocional estariam propiciando à sociedade contemporânea 

estabilizar-se cada vez mais como uma sociedade de “homens sem vínculos” 

(Bauman, 2004). A respeito do referido tema, desejamos levantar hipóteses nos 

âmbitos tanto psicológico quanto social do aparente mal-estar que a modernidade 

vivencia nas relações amorosas, assim como investigar novas modalidades de 

vínculos e o que estas podem possibilitar na nossa civilização pós-moderna. 

Para tanto, na esfera psíquica detivemo-nos na teoria psicanalítica, em 

especial nas elaborações de Sigmund Freud sobre os estágios psíquicos e 

mecanismos psicológicos, os quais possibilitam o desenvolvimento da nossa 

personalidade e a formação do vínculo com o outro.   

Se voltarmos nossos olhares para o início da vida de todo ser humano, 

observaremos que as primeiras sensações que temos do amor predominantemente 

começam nos laços familiares, ou seja, é a partir da família que aprendemos a amar. 

Com a análise do mito edípico, Sigmund Freud (1910) arquitetou o Complexo 

de Édipo como sendo uma das estruturas que auxilia no processo de 

individualização. O complexo dá-se por uma situação triangular na qual se observa 

uma relação conflituosa entre pai, mãe e criança, esses conflitos derivam da ordem 

do desejo. 

                                           
1 O referencial de civilização pós-moderna que pretendemos adotar na presente pesquisa parte da 
concepção do sociólogo Zygmunt Bauman, em que a modernidade é vista como líquida, a qual tudo é 
volátil, as relações humanas não são mais tangíveis e a vida em conjunto perdeu consistência e 
estabilidade. 
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De acordo com a teoria freudiana, o Complexo de Édipo é a personificação 

inconsciente na qual a criança expressa por seu genitor do sexo oposto, desejo 

amoroso ou sexual, e ao mesmo tempo demonstra certa agressividade pelo genitor 

do mesmo sexo. Essa representação inconsciente pode acontecer de maneira 

invertida, em que a criança expressa seu amor pelo genitor do mesmo sexo e é 

hostil com o genitor do sexo oposto.  

O declínio do complexo de Édipo se dá com a castração simbólica, ou seja, 

quando o menino e a menina percebem a diferença entre os sexos, e iniciam uma 

série de indagações e respostas imaginárias para explicarem a si mesmos essa 

diferença entre os órgãos genitais. A partir desses questionamentos, surge uma 

fantasia de castração para dar resposta à diferença física (presença ou ausência de 

pênis) entre os sexos para as crianças. 

Para o menino, essa “castração” é temida quando ele distingue na figura de 

seu pai a barreira à concretização de seus desejos com a mãe. Assim, com esse 

reconhecimento e com o receio de perder seu órgão genital, o garoto abandona o 

investimento que havia feito na mãe e evolui para uma identificação com o pai, o que 

permite que ele faça escolhas de outros objetos do mesmo sexo que a mãe.  

Todavia, na menina a renúncia do desejo sexual por seu pai dá-se por meio 

de compensação, já que, ao notar que não poderá ter o pênis, deseja ter um filho de 

seu pai. Essa equivalência entre o pênis e o bebê funciona para a menina como uma 

reparação do dano que lhe foi causado pela ausência do primeiro.  

Dessa maneira, é possível pensar que a estrutura edípica rompe com a 

dualidade (que propiciava a criança uma onipotência narcísica), a partir da 

triangularidade do advento do pai na relação entre a mãe e a criança. 

É a partir dessa situação que o sujeito sai da postura de “sua majestade o 

bebê” e começa a compreender que os seus desejos não serão satisfeitos de 

imediato e tão pouco completamente, isto é, a criança é obrigada a perceber que 

não é detentora de toda a plenitude.  

Então, com a chegada do pai na relação, a criança é obrigada a abandonar o 

objeto escolhido e ir substituindo-o progressivamente por meio de identificações. 

Essa assimilação de um traço do objeto abandonado irá auxiliar para a formação do 

núcleo do eu do sujeito, ou seja, o eu da criança será desenvolvido primeiramente 

de acordo com as identificações dos seus primeiros objetos abandonados, no caso 

os pais.  
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Desse modo, com a identificação edípica, o sujeito tem a possibilidade de 

caminhar por uma trajetória de intermináveis identificações, no entanto, essas serão 

assinaladas sempre por um par de reivindicação: a da interdição e a do ideal a ser 

atingido.   

Esse processo identificatório ocorrerá durante toda a vida, e nas relações 

amorosas, segundo a teoria freudiana, os investimentos nos relacionamentos  

manter-se-ão por esses dois fatos, o recalque das pulsões sexuais e a idealização 

do objeto amado.  

Então, de acordo com Freud, a durabilidade e investimento dos vínculos 

amorosos estaria calcada em três processos: primeiro nos modelos parentais, 

segundo na dessexualização, e terceiro,  na idealização.  

O modelo parental diz respeito à procura e escolha de objetos que se 

assemelham aos exemplos primários interiorizados na infância. Já a sublimação da 

sexualidade está relacionada ao fato do não direcionamento dos impulsos sexuais 

somente à satisfação individualizada. E o ideal está pautado na visão do objeto 

como modelo para o ideal do eu.   

Quando Freud discorre sobre o amor, ele faz três distinções entre ternura e 

sensualidade, amor e desejo. Ajusta o amor em relação à afetividade, que, por sua 

vez, faz contraposição à sensualidade e sinaliza um modelo de atitude com o outro, 

o qual vincula e reflete o primeiro exemplo de relação amorosa da criança. Nesse 

molde, o prazer da sexualidade não é isolado e aparece se abrigando em 

contribuições que recebe, quando são contempladas as primeiras necessidades 

infantis; assim, a extensão sexual é concebida e amparada nas pulsões de 

autoconservação.  

No âmbito sociológico Guy Debord (2007), irá alertar sobre a sociedade do 

espetáculo. O autor considera que a crescente economia tem contribuído para a 

homogeneidade da simplificação da sociedade, ou seja, as condições modernas de 

produção geram um aumento de espetáculo em que o “consumir” coisas e pessoas 

é o mais valorizado. Assim, o que era diretamente vivido passa a ser realizado de 

forma aparente.  

O espetáculo, então, seria o contrário da vida concreta, caracterizado como o 

não viver, em que a relação social dá-se pelo imediato, a partir das imagens; 

portanto o espetáculo é a visão cristalizada do mundo, em que a vida humana é 

caracterizada como a afirmação da aparência, em que o ter se tornou mais 
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importante do que o ser. Na sociedade do espetáculo há uma busca generalizada do 

ter e do parecer, em que a realidade individual passou a ser a realidade social, e 

está diretamente ligada ao poder social obtida no parecer com algo. 

Assim, a sociedade do espetáculo reforça constantemente as condições da 

realidade de aparência, já que os indivíduos passam a viver à mercê da economia, 

das mercadorias, enfim, do consumo. Nesse tipo de sociedade, tudo é visto como 

uma grande mercadoria, o que significa, da satisfação à insatisfação, tudo é tratado 

como matéria-prima para produção de novas formas de consumo, e as pessoas vão 

vivendo nessa alienação, na qual, muitas vezes, elas se assemelham às próprias 

mercadorias. E cada uma dessas mercadorias (pessoas) guerreia por si própria, 

impondo-se como se fosse única, sem reconhecer as outras “mercadorias”, a 

necessidade das outras pessoas. 

O sociólogo Zygmunt Bauman (2004) atenta que as pessoas na 

contemporaneidade relacionam-se de uma forma muito mais “flexível”, nessa forma 

em que há mais flexibilidade nos relacionamentos, o desejo e o amor caminham 

juntos nas relações, como irmãos. O desejo estaria ligado intimamente a uma forma 

de consumir, devorar e aniquilar. Assim, o autor desenvolve um raciocínio sobre a 

alteridade que existe nas relações que são quase sempre permeadas pelo desejo e 

amor. O amor, diferentemente do desejo, estaria ligado à vontade de cuidar, de 

preservar o objeto de zelo. É sugerido por Bauman (2004) que: 

 

 “Se o desejo quer consumir, o amor quer possuir. Enquanto a 

realização do desejo coincide com a aniquilação de seu objeto, o amor cresce 

com a aquisição deste e se realiza na sua durabilidade. Se o desejo se 

autodestrói, o amor se autoperpetua (p.24).”  

 

Logo, onde o irmão amor quer comprometer-se com a eternidade, o desejo 

quer comprometer-se em não se envolver completamente e tampouco eternamente.  

Outra questão, levantada pelo autor, é o fato de que na sociedade moderna 

as pessoas relutam por assumir um compromisso devido aos investimentos que são 

necessários fazer, e o quanto estes investimentos não irão possibilitar que a pessoa 

se sinta segura. O sociólogo, afirma que “Onde há dois não há certeza (Bauman, 

2004, p.35)”. E quando o outro é reconhecido como um ser independente, e não 
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como uma extensão de si, a incerteza torna-se uma realidade concreta, na qual é 

quase que impossível determinar o futuro. 

Nessa flexível sociedade moderna, o autor chama-nos a atenção para as 

diferentes formas de se relacionar, das diferentes possibilidades de vínculos, em que 

a proximidade não se faz mais necessária para se estabelecer uma relação, pois já 

existe a proximidade virtual (Bauman, 2004). Nessas proximidades virtuais, em que 

as relações assumem a configuração de redes, nas quais há facilidade em conectar-

se e desconectar-se da relação muito rapidamente, o indivíduo que estabelece a 

proximidade é o único ponto de estabilidade num universo de objetos em 

movimento, as suas extensões são as suas conexões. Essas, por sua vez, podem 

ter vida curta, porém o seu excesso é indestrutível e ficam a mercê apenas da 

conexão “não cair”. Não importa quanto tempo dure as conexões, o importante é ter 

várias conexões ao mesmo tempo. 

Na pós-modernidade, os crescentes recursos tecnológicos têm gerado novas 

formas de relacionamento, as quais possibilitam o rompimento com os limites de 

espaço e tempo. O psicólogo Lopes (2007) aponta-nos que a linguagem escrita é 

uma ferramenta na internet de aproximação de algo que esteja fisicamente longe. 

Entretanto, segundo o autor, a ausência física nas relações via internet é 

relacionada com a ausência de responsabilidade na interatividade com o outro.  

Para a psicóloga Zacharias (2007), a internet dá a oportunidade para as 

pessoas se refugiarem na fantasia e idealizações tão recorrentes na nossa 

sociedade, mas que por fim podem acarretar frustrações no decorrer do contato.  A 

autora observa que na nossa sociedade, além do amor romântico, existe, no mesmo 

parâmetro, o individualismo imposto, e que esses dois ideais referem-se à postura 

que se tem diante de um outro indivíduo. Este é visto como aquele que existe para 

trazer a felicidade, para ser o objeto de satisfação. E é nessa postura adotada que 

surge o perigo da perfeição idealizada, em que não existem possibilidades de falhas, 

e tampouco de frustrações. 

Diante das alterações sociais decorrentes do mundo tecnológico em que 

vivemos atualmente, a globalização deixou o mundo muito mais dinâmico e veloz. 

Essa velocidade passou a permear os relacionamentos, assim, as relações 

amorosas estão se tornando cada vez mais rápidas, porém essa aceleração 

paradoxalmente parece que está causando uma diminuição do envolvimento 
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emocional, os relacionamentos estão na Era do Virtual, em que a descentralização 

passou a fazer parte da formação dos vínculos.  

 E é dentro desse contexto de novos significados para os relacionamentos 

amorosos que pretendemos dar uma contribuição efetiva às questões pertencentes 

a nossa realidade social. 

Nesse sentido, para não expandir os limites dessa pesquisa, não 

abordaremos nesta falhas no desenvolvimento que podem causar patologias e 

distúrbios.  

Frente aos estudos realizados acima, articularemos o tema em torno das 

seguintes questões: como os vínculos amorosos se constituem na pós-

modernidade? Quais fatores no desenvolvimento da nossa individualidade que 

facilitam ou dificultam a formação dos vínculos amorosos? O que a sociedade atual 

nos revela da constituição dos relacionamentos amorosos?  

. 
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1. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS  

No presente capítulo, pretendemos realizar algumas considerações sobre as 

diferentes concepções do que seja o amor, assim como levantar hipóteses sobre as 

estruturas psicológicas que nos possibilitam a criar e manter vínculos afetivos. Para 

tanto, apresentaremos algumas características gerais da teoria psicanalítica 

freudiana. 

1.1   AS DIMENSÕES DO AMOR 

Etimologicamente, a palavra amor tem origem do latim amare. Segundo o 

dicionário Aurélio (2000), amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o 

bem de outro, é o sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro, e pode ser 

uma inclinação ditada por laços de família, ou inclinação sexual, de afeição, amizade 

e simpatia. 

O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios afirma: 

 

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não 

tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine (...). O 

amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 

leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os 

seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; não folga com a injustiça, 

mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 

amor nunca falha.” (1 Coríntios 13). 

 

Tanto no significado da palavra amor, quanto à visão Cristã, parece haver 

caracterização do sentimento como algo sublime, em que o “Ser Amor” tem a 

propriedade de se anular em razão de um bem maior, mas que por certo não admite 

falha. Assim, ao menos na visão cristã, o amor tem direção oposta a frustração, já 

que, ao suprir sempre o interesse do próximo e ao suportar tudo, em uma dedicação 

completa, o amor assume uma posição desejada do bem-estar eterno e perfeita.   

No campo da filosofia, o filósofo que mais se dedicou a discorrer sobre o amor 

foi Platão. Em seu livro O Banquete (2002), é apresentada uma síntese do que foi 
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proferido por diversos oradores sobre o elogio ao amor, em especial o discurso que 

foi proferido por Sócrates, ao qual vamos nos deter no momento.  

Sócrates inicia o seu discurso questionando a Agatão se o amor é amor de 

algo ou de nada. Com suas indagações, induz Agatão à reflexão de que o que se 

ama é aquilo do que somos carentes e do que não temos.  

Após discursar com Agatão, o filósofo relata o diálogo que havia tido com 

Diotima em momento anterior. Esta explica a Sócrates a origem do amor. Diotima 

esclarece que após o nascimento de Afrodite, os deuses fizeram um banquete, 

neste estava presente Recurso (que é filho da deusa Prudência). No decorrer da 

festa, a Pobreza aparece para esmolar, e trama ter um filho de Recurso; dessa 

relação entre a Pobreza e o Recurso é concebido o Amor (Eros). 

Por esse mito, o amor é visto como um gênio, já que está entre os homens e 

os deuses. Em si se constitui o pobre, o duro, o seco, o sem lar. O Amor é aquele 

que convive sempre com a necessidade. Mas por ser filho também de Recurso, o 

Amor é astucioso com o que é belo e bom, é decidido e enérgico, sedento de 

sabedoria e cheio de recursos. É um paradoxo, por estar assim no meio da 

sabedoria e da ignorância.  

A partir dessa leitura, pode-se dizer que o amor, para Platão, constitui-se na 

ausência, isto é, o amante deseja no ser amado aquilo do que não possui, e de 

maneira mútua preenche a falta e se torna pleno.  

Dentre os mitos, não poderia deixar de citar um dos mais famosos, o de Eros 

e Psiquê, que foi escrito primeiramente por Lucius Apuleius na obra Apologia/De 

magia.  

O conto começa com a adoração dos mortais por Psique. Esta era mais 

venerada do que a própria Afrodite. Aborrecida com a concorrência, a Deusa 

convocou seu filho Eros para que ele fizesse Psiquê apaixonar-se pelo mais feio dos 

homens. No entanto, quando o Deus do amor deparou-se com a linda princesa, 

apaixonou-se e evocou ao vento que a levasse para seu palácio. A partir desse dia, 

Eros fez de Psiquê sua mulher, mas ordenou a ela que nunca tentasse descobrir sua 

fisionomia, e sempre antes do nascer do sol Eros desaparecia.  

Com o passar do tempo, Psiquê começou a se sentir sozinha e recebeu a 

visita de suas irmãs, as quais, invejando a posição que Psiquê havia assumido, 

aconselharam a irmã a desvendar o segredo do marido. Enquanto Eros dormia 
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Psiquê ascendeu o candeeiro para descobrir a face de seu marido, porém acabou 

por deixar cair em seu rosto uma gota de óleo. Eros acordou e desapareceu. 

Psique, apaixonada por seu marido, roga a Afrodite que a ajude a 

reconquistar o amor de Eros. A deusa da beleza propõe quatro tarefas que nenhum 

mortal conseguiria executar, mas Psique com a ajuda dos deuses, consegue finalizar 

quase todas as tarefas. No entanto, a última tarefa que consistia em trazer do reino 

dos mortos uma caixa, que continha “a poção da imortalidade da beleza”, e que não 

poderia ser aberta por Psiquê, porém a deusa abriu a caixa, caindo assim em um 

sono profundo. 

Eros, sabendo do ocorrido, vai ao encontro de Psiquê, para socorrê-la e 

consegue despertá-la e colocar o conteúdo dentro da caixa novamente. Zeus 

compreende o esforço de Psiquê para recuperar o amor de Eros e a consagra a 

imortalidade.       

Ainda na ciência filosófica, o filósofo Comte-Sponville (1999) elucida que o 

amor é uma virtude, e que nós aprendemos a ser virtuosos com o passar do tempo. 

Em seu livro Pequeno tratado das grandes virtudes, o autor questiona o que seria o 

amor e propõe três respostas.  

A primeira resposta surge do “Banquete”, do discurso que Sócrates faz a 

cerca do que Diotima havia lhe dito, de que o amor seria a incompletude, ou seja, só 

desejamos aquilo que nos faz falta. Nessa perspectiva, Comte-Sponville (1999) 

chega à conclusão de que o amor só estaria salvo pela religião, já que Deus é amor 

e Deus não tem falta de nada.  

Nessa primeira explicação, o autor também faz a diferenciação entre amor e 

paixão. O amor de estar apaixonado seria o amor individualista pelo outro, é um 

amor mais egoísta. Esse amor estaria relacionado com Eros, um amor que na visão 

de Comte-Sponville (1999), estaria mais importuno e ciumento quando ama, e 

caluniador e infiel quando não ama mais, paixão é o amor que padece.  

Na sua segunda resposta sobre o questionamento do amor, Comte-Sponville 

(1999) afirma que há o amor relacionado ao sofrimento, chamado paixão, mas existe 

o amor que fazemos ou damos, o qual se constitui em ação. Este seria Philia, o 

amor de amar e ser amado, da vida partilhada, é o amor-ação que se opõe ao amor-

paixão de Eros.  Philia é amar o outro para o bem deste, e não para o próprio bem, é 

o amor como alegria.  
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A última proposta da interrogativa sobre o amor é Agapé, o amor de caridade, 

o amor divino. É o amor que renúncia ao poder, é o amor criado do valor, é amar e 

valorizar, é permitir ser menos para que o ser amado exista mais. 

Então, de acordo com Comte-Sponville (1999) existem três maneiras de 

amar, uma está relacionada à carência, a outra ao regozijo, e a última a caridade. Os 

dois primeiros quase sempre se misturam. Todavia, a virtude do amor Agapé 

depende de um esforço maior, pois temos que renunciar a plenitude do nosso ego 

para sermos caridosos com a pessoa que amamos.  

 

1.2  COMO TUDO COMEÇA  

Quais são os mecanismos psicológicos que permite aos seres humanos a 

criarem vínculos, a amar e a viver em constantes relacionamentos com outras 

pessoas? E por que é preciso criar vínculos? Aqui apresentaremos discursos 

teóricos de Freud sobre os estágios da concepção da personalidade e do 

desenvolvimento do indivíduo.  

1.2.1 ÉDIPO, DO MITO AO COMPLEXO. 

O dramaturgo Sófocles (496 a 406 a.C) escreveu a tragédia de Édipo a partir 

de três divisões: Édipo Rei, Édipo em Colona e Édipo em Antígona. Resumiremos, 

então, a primeira obra, que possibilita o entendimento sobre as bases do complexo 

de Édipo criado por Freud. 

O rei da cidade de Tebas, Laio, casou-se com Jocasta. Como esta não estava 

conseguindo gerar filhos, os dois dirigiram-se até o oráculo para saber se dá união 

deles seriam concebidos filhos. O oráculo respondeu-lhes que eles teriam um filho, 

mas quando esse se tornasse adulto, ele mataria o pai e desposaria sua mãe. 

Quando Jocasta deu à luz ao menino, Laio ordenou que furassem os tornozelos do 

menino e o abandonassem em um bosque, daí o nome Édipo (pés inchados). 

Alguns pastores encontram o menino, e o levaram para o rei Políbio (da cidade de 

Corinto). Como o rei e sua esposa não tinham filhos adotaram a criança. 
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Já adulto, Édipo descobre ser filho adotivo. Impressionado, toma o caminho 

de Delfos para perguntar ao oráculo sobre o seu destino. O oráculo revela a Édipo 

que seu destino seria o de matar o pai e ter a própria mãe como mulher. Aterrorizado 

com seu destino, Édipo, pensando em seus pais como sendo Políbio e Mérope, 

decidiu não voltar mais para Corinto para que o seu destino não se confirmasse, e 

partiu em direção a Tebas. Na viagem, deparou-se com seu verdadeiro pai, Laio, 

com quem, em uma discussão para que Édipo deixasse o caminho livre para a 

passagem da carruagem, acaba se desentendendo, e Édipo enfurecido mata seu 

verdadeiro pai, sem saber.  

Quando Édipo chega a Tebas, depara-se com a Esfinge. Esta apenas deixa 

passar os viajantes que decifram o enigma proposto por ela. Os viajantes que não 

conseguem decifrar são devorados por ela. Creonte, o novo rei de Tebas (irmão de 

Jocasta), prometeu sua coroa e a mão de sua irmã a quem conseguisse libertar a 

cidade da Esfinge. Édipo propõe-se, e a Esfinge indica o enigma: 

- Qual o animal que pela manhã anda sobre quatro pés, ao meio dia sobre 

dois e a noite sobre três?  

  E Édipo responde: 

- É o homem. Quando criança ele engatinha a quatro pés. Adulto, sobre dois 

pés e, na velhice, usa uma bengala como apoio. 

Com o enigma decifrado, Édipo conseguiu o trono de Tebas e, 

consequentemente, desposou sua mãe, sem ter o conhecimento do real parentesco.  

No decorrer de seu reinado, uma peste abateu sobre Tebas, e Édipo foi 

novamente até o oráculo para saber o que poderia fazer; este lhe disse que a praga 

somente cessaria quando o assassino do rei Laio fosse encontrado e sofresse as 

devidas punições. Édipo, a fim de descobrir o assassino do rei, procura o sábio 

Tirésias, o qual lhe revela que ele mesmo, Édipo, havia matado seu pai e casado 

com sua mãe, e tido filhos que eram ao mesmo tempo seus irmãos.  Édipo, 

atormentado pela culpa, fura seus próprios olhos, enquanto sua mãe Jocasta,  

enforca-se. Essa primeira narrativa termina com Édipo indo para Colona com sua 

filha Antígona.  

Segundo definição de Laplanche (2001), o Complexo de Édipo é a reunião de 

desejos amorosos e agressivos em relação aos seus genitores. Sob sua instância 

positiva, o complexo caracteriza-se pelo desejo da morte do rival (genitor do mesmo 
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sexo) e desejo sexual pelo genitor do sexo oposto, como o ocorrido com Édipo, 

mesmo que inconscientemente. 

Para Freud (1856-1939), as relações que se dão a partir do complexo de 

Édipo são fundamentais para a essência da personalidade do indivíduo.  

Ao relatar os princípios norteadores do complexo de Édipo, Freud ressalta 

que o primeiro objeto de desejo da criança é o seio da mãe, posteriormente esse 

objeto é complementado na figura da mãe. Esta já não tem para criança a única 

característica de satisfação de suas necessidades alimentares, ou seja, a mãe passa 

a ser vista com uma série de características que gera sensações agradáveis e 

desagradáveis. Para ambos os sexos, essa primeira relação estabelecida com a 

mãe será o modelo das relações amorosas que o indivíduo estabelecerá durante 

sua vida.  

De acordo com a teoria freudiana, o complexo de Édipo tem início com a fase 

fálica da criança, entre os três e os cincos anos de idade. No menino, a escolha 

objetal é dirigida à mãe, o garoto passa a fazer tentativas de sedução para com a 

mãe e tomar o lugar que o pai ocupa na relação com ela. Assim, o pênis recebe uma 

valorização narcísica para o menino. Nessa etapa, a criança odeia o pai, pois ele 

evita sua satisfação incestuosa. O garoto guerreia contra a interdição do incesto, e 

tem desejo de matar o pai, tanto pelo fato de percebê-lo como um concorrente, 

quanto pela noção dele ser uma representação da cultura. O mito de Édipo 

simboliza claramente essa fase, quando Édipo, indo para Tebas, acaba por matar 

seu pai e desposar sua mãe. 

O menino consegue sair do complexo de Édipo a partir do complexo de 

castração. Quando está no primeiro, nota a diferença entre os sexos, percebe que a 

menina não tem pênis, assim como a mãe também não tem o órgão. O garoto passa 

a ter receio do que pode acontecer com seu órgão genital caso continue a seduzir 

sua mãe. O medo de perder seu objeto narcísico faz com que o menino abdique da 

tentativa de conquistar a mãe, identificando-se com o pai. A fim de se proteger da 

“castração”, o garoto internaliza a proibição do incesto. Mais tarde essa etapa será 

de grande importância na vida desse menino, pois é essa fase que o auxiliará a 

tornar-se membro da sociedade. 

Hélio Pellegrino (1983), em seu artigo Pacto Edípico e Pacto Social afirma: 
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“Só o amor e a liberdade, subordinando e transfigurando o temor, vão 

permitir uma verdadeira positiva- e produtiva- relação com a lei. A autêntica 

aceitação de interdito do incesto, de modo a torná-lo o nódulo crucial capaz 

de estruturar uma identificação posterior com os ideais de cultura, só é 

possível na medida em que a criança seja amada e respeitada como pessoa, 

na sua peculiaridade, pelo pai e, antes dele, pela mãe. É o amor materno que 

funda a possibilidade, para a criança, de vencer a angústia de separação, 

tornando-se um ser-outro com respeito à mãe. O amor da mãe, já modelado 

pela cultura, prepara o advento do terceiro, do pai, cuja a entrada em cena, 

através da estrutura triádica, ajuda a criança a construir sua própria liberdade 

e autonomia. (Pellegrino, 1983, pg.4)” 

 

Dessa forma, é possível dizer que a partir do amor que o indivíduo reconhece 

em seus pais, ele tem a possibilidade de aceitar as leis e as regras impostas 

primeiramente por seus genitores, e posteriormente pela cultura da sociedade em 

que se está inserido, o que possibilitará identificações com os ideais impostos na 

sociedade.   

No que refere-se à garota, o complexo de Édipo possui algumas 

modificações. A menina sente-se ameaçada por não ter um pênis, e controlada pela 

inveja do pênis, julga sua mãe como a responsável por não ter lhe dado o órgão. 

Assim, a garota abandona a mãe como sendo seu objeto de amor e coloca em seu 

lugar o pai. No entanto, a menina identifica-se com a mãe na tentativa de roubar-lhe 

o lugar junto ao pai. 

Para a psicanalista Maria Rita Kehl (1996), a menina só sai da posição 

incestuosa devido às aspirações amorosas e ao narcisismo que ela tentará 

conservar na relação com seu pai. A autora considera que, ao passar pelo complexo 

de Édipo, a mulher pode assim adquirir sua feminilidade e futuramente receber o falo 

do pai por meio da maternidade.  

Como descrito anteriormente, a mãe é que tem a primeira relação com o 

bebê, e ela tem a propriedade de representar o mundo externo, pois a partir do limite 

de seu corpo vai dando ao bebê a diferenciação de interno e externo. Com essa 

distinção, a criança também vai experimentando momentos prazerosos e 

desprazerosos; esses momentos de desprazer são sentidos pelo bebê como 

angustiantes e lhes trazem a necessidade de se sentir amado, pois a sensação de 

angústia gera profundo desamparo.  
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No entanto, é a partir desse sentimento de desamparo que se constrói a vida 

em sociedade, uma vez que a convivência na sociedade auxilia a suportar esse 

desamparo que nos é constitutivo, já que sempre haverá o conflito entre prazer e 

desprazer, pois a completude chega-nos com prazo de validade.   

Freud considera que as percepções que a criança irá estabelecendo entre 

prazer e desprazer possibilitam que primeiramente ela entre em um processo 

identificatório 2 com sua mãe, pois a identificação será a primeira ligação de vínculo 

com um objeto, e posteriormente a criança irá fazer uma série de identificações com 

outros objetos, o que permitirá a construção de sua personalidade. 

Dessa maneira, é possível notar que a crise edípica de um lado ocasiona um 

grande desprazer, já que tira a criança de sua relação prazerosa com a mãe para lhe 

“jogar” em uma relação triangular, em que o infante é obrigado a perceber que não é 

o único objeto de desejo de sua mãe. Todavia, de outra perspectiva, a relação a três 

dá a oportunidade para a criança ter percepções do mundo diferente daquela trazida 

pela mãe, e possibilita a identificação com o outro objeto, no caso o pai.  

Para Hélio Pellegrino, o Édipo irá representar três etapas do processo de 

separação: o corte do cordão umbilical, o desmame e a proibição do incesto. E é a 

partir desse processo que se é forçado a superar a dependência e o desejo que se 

tem pelas mães.  

Sem dúvida que com a crise edípica perde-se o acesso a primeira escolha 

que se havia feito, mas será permitido fazer infinitas outras escolhas de objetos de 

amor.   

1.2.2 NARCISO, BEM-ME-QUER/MAL-ME-QUER. 

Segundo o dicionário de Mitos de Brandão (1997), Narciso era filho de Céfiso 

(deus-rio) e Liríope (ninfa). Logo que Narciso nasceu, sua mãe foi consultar Tirésias, 

o velho cego, para saber se seu lindo filho viveria por longos anos. Tirésias 

respondeu que se Narciso não chegasse a se conhecer conseguiria viver por muito 

tempo.  

                                           
2 Segundo o vocabulário de psicanálise, é o processo psicológico em que o sujeito assimila um jeito, 
uma característica, uma propriedade do outro e modifica-se, total ou parcialmente, de acordo com o 
modelo desse outro. 
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Narciso cresceu, e na fase adulta era desejado por muitas ninfas devido à sua 

beleza, no entanto ele nunca se apaixonava por ninguém. Porém, um dia a ninfa Eco  

viu-se em um amor incontrolável por Narciso, mas ele a repeliu. Inconformada, a 

ninfa acabou por se isolar e tornou-se pedra. As outras ninfas, revoltadas com o 

ocorrido, rogaram vingança à deusa Nêmesis, e esta condenou Narciso a amar um 

amor impossível. 

 Narciso, depois de uma caçada, foi até um rio de águas limpas e viu sua 

imagem refletida. Ao ver sua imagem, Narciso apaixonou-se, sem saber que aquela 

era sua imagem refletida na água. Não conseguindo ficar longe de sua imagem, 

Narciso colocou-se em uma posição contemplatória que o levou à morte. No lugar de 

seu corpo, foi encontrada uma flor amarela com pétalas brancas no centro, que 

recebeu o seu nome. 

Freud (1914), em seu texto Sobre o narcisismo: uma introdução relata que o 

narcisismo nos neuróticos é “(...) o complemento libidinal do egoísmo do instinto de 

autopreservação. (Freud, 1914, pg. 81)”. 

Para um melhor entendimento sobre o narcisismo, retornaremos às três 

instâncias. São elas: ideal do eu, eu ideal e superego.  

De acordo com a teoria freudiana, no começo da vida o que existe é um eu 

ideal, que dá a sensação de onipotência, “eu sou o meu próprio ideal”. O bebê nessa 

fase sente a plenitude em si, a totalidade.  

Já no ideal do eu, a criança sai do estado de onipotência para uma condição 

do vir a ser, é nessa posição que o indivíduo passa a internalizar valores de seus 

pais e da sociedade. 

O superego atua como uma influência internalizada dos pais, e é a autoridade 

do aparelho psíquico.  

O eu ideal apresentado acima está relacionado ao que Freud (1914) nomeou 

narcisismo primário. Este é caracterizado pelo fato da criança tomar a si mesma 

como objeto de amor, toda libido aqui é investida no ego. Nesse estado primitivo da 

vida, o ego e o id ainda não sofreram diferenciação, e o bebê ainda não formou 

nenhuma relação com o mundo. 

O ideal do eu representaria, segundo a teoria freudiana, o narcisismo 

secundário, em que o indivíduo investe libido no ego a partir de suas identificações 

com outras pessoas. Para Freud (1914), essa formação narcísica nunca é abdicada.  
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Como dito anteriormente, segundo Freud (1914), a primeira escolha de objeto 

sexual do ser humano é a mãe. Essa escolha é do tipo anaclítica, ou seja, por 

ligação.  

Quando há a alteração do desenvolvimento libidinal, algumas crianças 

passam a adotar a si mesmas como escolhas, saindo do foco da mãe e focalizando 

em si como modelo. A esse tipo de escolha que Freud (1914) denomina como 

narcisismo primário.  

Para o autor, existe uma diferença de gênero nessas escolhas. O homem 

apresenta uma definida valorização de cunho sexual que tem genealogia no 

narcisismo primário da criança, correspondendo, dessa maneira, à transferência 

desse narcisismo para o objeto de amor. Freud acredita que esse modelo é a origem 

da condição de uma pessoa apaixonada que empobrece o ego em favor do objeto 

de amor. No gênero feminino, o psicanalista discorre que na adolescência a mulher 

tem uma intensificação do narcisismo primário, o que ocasiona um regozijo por si 

próprio; as mulheres que têm essa propensão sentem necessidade de se sentir 

amada, e não de amar.    

Já o narcisismo secundário, para Freud (1914), dá-se na fase adulta quando 

se revive e se reproduz o seu narcisismo em outra pessoa, ou seja, atribuem-se as 

suas perfeições a um outrem e desconsideram-se todos os defeitos dessa pessoa; 

logo, idealiza-se o objeto de amor conferindo-se a ele toda a glorificação e 

engrandecimento. O autor considera que o adulto pode fixar um ego ideal que será 

alvo de seu amor próprio. Para o psicanalista, o narcisismo secundário é um 

arcabouço constante do ser humano. 

Assim, é observado como o narcisismo é uma parte constitutiva do 

desenvolvimento humano, já que essas instâncias irão passar por diferentes fases 

até a edificação de uma unidade. 

Com a passagem da relação dual mãe-criança para a relação triangular (fase 

edípica), a criança vê-se obrigada a romper o narcisismo primário para passar ao 

narcisismo secundário, já que nota não ser o único objeto de desejo da mãe. Na 

tentativa de voltar à totalidade/plenitude, a criança entra no processo identificatório 

para possibilitar a diminuição da distância entre o eu e o ideal. 

Assim, segundo Freud (1914), quando nos apaixonamos, grande parte da 

libido que até então estava armazenada nos egos é transferida para o objeto de 

amor, e aquele é posto em parte no lugar do ego do indivíduo que está amando, 
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causando muitas vezes uma idealização do ser amado, que é visto como perfeito. 

Quando se deseja o outro, a pessoa coloca-se também no lugar de dependência do 

amor desse indivíduo, o que deixa a pessoa que ama frente à falha narcísica e 

coloca-a na busca daquilo que falta.   

Contudo, quando essa dependência torna-se insegurança, o indivíduo acaba 

se privando da esperança de ser amado, já que se coloca em uma eterna 

insatisfação devido à busca da consideração de todos. Portanto, nos 

relacionamentos amorosos, quando o indivíduo não é amado, há uma redução da 

auto-estima, e quando o contrário ocorre existe um aumento da auto-estima. 

Para Freud (1914), o amor é gerado primeiramente como narcísico, já que o 

objeto de amor precisa ter a mesma estrutura do eu, pois o sujeito se ama no outro. 

Entretanto, como descrito acima, não existe a reciprocidade de investimento no 

objeto. O investimento dá-se em prejuízo do ego empobrecido para o ego que se 

enriquece de libido.  Dessa maneira, ocorre a idealização e o objeto é avaliado como 

sendo algo de muito estima. Em outras palavras, na posição narcísica ama-se a 

perfeição à qual se almeja.  

Com esse conceito, Freud (1914) definiu o amor narcisista como sendo 

antagônico ao amor anaclítico (amor de ligação), e explicitou que o apego ao outro 

estaria relacionado ao desamparo e a dependência.  

O psicanalista demonstra os diversos caminhos que levaram o indivíduo à 

escolha de um objeto de amor, em que o sujeito terá sempre dois caminhos a seguir: 

o caminho que se encontra em concordância com o modelo narcisista (em que o 

indivíduo ama a si mesmo, o que se foi, o que gostaria de ser e alguém que foi parte 

de si mesmo), e a pessoa pode amar segundo o modelo anaclítico (o sujeito ama a 

mulher que o provêm com o alimento e o homem que o abriga).  

Para Kehl (1996), as mudanças ocorridas na sociedade fizeram com que as 

mulheres assumissem diante do narcisismo uma posição do desejo insatisfeito e o 

homem uma postura de não desejante. A mulher estaria nessa posição de 

insatisfação porque ao mesmo tempo em que tem uma abertura maior diante da 

sociedade, com a independência econômica e outras conquistas, está deixando de 

lado a conquista do relacionamento amoroso, pois na tentativa constante de se 

igualar ao homem, acaba por perder sua singularidade. Já o homem, por estar 

partilhando dessa vivência de uma mulher ativa que toma as decisões, expõe seus 

desejos sexuais e até impõe certos fetiches, está se sentindo feminizado. 
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A psicanalista traz o tema da redução da distância entre os sexos, até a 

“mínima diferença”, utilizando-se do termo de Freud, “narcisismo das pequenas 

diferenças”, expondo que a identidade feminina esta adquirindo atributos que até 

décadas atrás eram características masculinas. Com isso está estabelecendo um 

limiar muito pequeno entre os sexos, o que acaba por acarretar a intolerância. Esta 

ocorre porque as identidades começam a ser expostas ao perigo da não 

discriminação.  

A autora considera esse movimento da justaposição das aparências entre os 

sexos como afetando muito mais os homens que as mulheres, pois estas têm a 

sensação de que estão restabelecendo algo que já era seu, mas aqueles têm a 

impressão de que estão perdendo algo. 

Kehl (1996) considera que muitas mulheres quando pára no diferente tem 

uma reação a corresponder ao narcisismo do homem, para que sejam dignas de seu 

amor. Dessa maneira, tomam atributos masculinos para si, o que por fim acarreta 

em despersonalização de sua feminilidade, e da privação do reconhecimento 

amoroso do homem, já que este se amedronta com essa proximidade feminina.   
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2. SOCIEDADE DO MAL - ESTAR  VS. COMUNIDADE DO BEM - 
ESTAR 

Neste capítulo faremos explanações sobre a sociedade atual, suas diferentes 

composições e o que essas novas constituições revelam sobre relacionamentos 

amorosos da atualidade.  

2.1  MAL - ESTAR DA NOSSA SOCIEDADE. 

Para entendimento da constituição da sociedade, vamos nos valer do ensaio 

de Freud (1913) Totem e Tabu para explicar o porquê de termos nos organizado em 

sociedades. Posteriormente, explanaremos sobre o ensaio Psicologia das Massas 

(1921) para uma melhor compreensão do motivo que mantém o indivíduo em 

sociedade. E, por fim, utilizaremos o texto Mal-estar da civilização (1927), para o 

entendimento do quanto é custoso para o ser humano viver em sociedade. 

Freud (1913) inicia o ensaio descrevendo a vida das tribos dos aborígenes 

originários da Austrália, relatando que a lei maior e a organização na qual a tribo se 

estabelece está na interdição ao incesto. Como não havia leis sociais e nem 

religiosas nessas tribos, a lei instaurada foi a do “totemismo” 3. E, em praticamente 

todos esses totens, há uma norma contra as relações sexuais e casamentos entre 

pessoas que estejam no mesmo totem.  

A exogamia aplica-se para todo o totem, pois no clã os laços sociais são 

maiores que os laços consangüíneos, o que torna todos da mesma tribo parentes.  

Nesse ensaio, Freud (1913) também introduz o termo tabu como sendo uma 

pessoa ou objeto que se torna origem de um enigmático atributo, que normalmente 

tem características perigosas, causando assim proibições para esse atributo. A 

palavra ‘tabu’ chega a ser paradoxal, pois ao mesmo tempo em que traz consigo a 

característica de algo perigoso, também tem a conotação de algo santificado.  No 

tabu, há duas grandes proibições que remetem às leis básicas do totemismo; são 

elas: não matar o totem (no caso os pais), e não ter relações sexuais incestuosas. 

                                           
3 Totem é caracterizado como um animal que tem uma relação simbólica com os grupos é como um 
guardião para determinado clã. 
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Logo, a base de todo o tabu é uma ação interditada, e toda pessoa que transgride 

essa interdição tornar-se-á a própria proibição.  

Essa questão torna-se ambivalente na medida em que para uma pessoa que 

não tenha cometido a ação proibida, mas que gere em um outro alguém um desejo 

de fazer tal ato, o ser desejado tornar-se-á um tabu, pois incita no outro indivíduo um 

desejo proibido, o que, por conseguinte, gerará um conflito no desejante, já que ao 

mesmo tempo em que ele quer, tem de resistir a essa tentação do desejo.  

Para Freud (1913), as concepções culturais estão fundamentadas em 

instintos sociais que têm sua raiz na combinação de dois elementos, os egoísticos e 

os eróticos. O primeiro está calcado na necessidade de autopreservação, enquanto 

o segundo nas necessidades sexuais. Unimos-nos porque somos mais fortes juntos 

e temos chances de sobrevivência quando atacamos a outrem, conseguimos 

controlar melhor as situações e, unidos, temos a possibilidade de nos auto-afirmar.  

E nos dividimos a fim de realizar nossos desejos sexuais, sem que para isso 

precisemos deixar a sociedade que nos torna fortes. 

Em seu texto Psicologia de Grupo e Análise do Ego (1921) Freud tenta 

explicar como os grupos se mantêm, e quais são as influências que fazem com que 

os indivíduos permaneçam em sociedade.   

Para Freud (1921), quando se é parte constituinte de um grupo, o sentimento 

de onipotência aumenta e a sensação de que uma coisa ou situação seja impossível 

desaparece por um momento, o que possibilita a impressão de amparo 

momentâneo.  

Com o desenvolvimento de sua tese, o psicanalista levanta a hipótese de que 

os laços afetivos são os que mantêm os grupos. Para se preservar de certa maneira 

como seres únicos, os indivíduos têm ao seu favor o narcisismo, e para a 

constituição civilizatórias têm-se as identificações que permitem a formação de laços 

emocionais com membros de grupos que a princípio eram estranhos. 

Dessa maneira, os indivíduos tornam-se iguais nas identificações com os 

grupos e passam a ter consciência de que o que cada um foi obrigado a deixar de 

lado, todo o grupo também teve de deixar. Essa conscientização social auxiliará a 

suportar o desamparo que é constitutivo do sujeito. 

Então, a princípio, a união em grupo dá-se para suprir as necessidades de 

autopreservação e para suportar a sensação de desamparo que surge com o conflito 

entre o prazer e o desprazer, entre a completude e a realidade. Até esse momento, é 
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possível supor que a sociedade tem sido caridosa, e proporcionado um bem-estar 

sem “preço”, mas Freud, em seu livro O mal-estar da civilização (1927), mostra o 

”preço” que se paga por viver em sociedade. 

No início de sua explanação, Freud (1927) indaga sobre o propósito da vida 

do ser humano e relata que o objetivo maior do sujeito é a felicidade, porém, para 

que se atinja esse sentimento tão almejado, são estabelecidas duas metas: evitar o 

sofrimento ou viver intensos momentos de prazer. Cada indivíduo tem esses dois 

caminhos a escolher, entretanto o psicanalista chama a atenção de que muitas 

vezes há a centralização no objetivo de evitar o desprazer, e posterga-se a meta de 

alcançar a felicidade. 

Freud (1927) relata que o sofrimento humano deriva de três caminhos: os 

poderes da natureza, a fragilidade de nosso corpo e os nossos relacionamentos. Os 

dois primeiros sofrimentos são inevitáveis e, por não ser possível lutar contra eles, 

acaba-se por aceitá-los.  Porém, o sofrimento que é causado pela sociedade o 

indivíduo não consegue consentir.   

O autor discorre que a palavra “civilização” delineia a soma de todas as 

realizações e normas que torna o ser humano diferente dos animais, e que essas 

práticas e leis têm duas finalidades: a proteção do homem contra acontecimentos da 

natureza e a convenção dos relacionamentos humanos.  A primeira está relacionada 

a todo o progresso conquistado pelo homem sobre a natureza, e conforta o homem 

no sentindo de que o que anteriormente era percebido como algo onipotente e de 

difícil possibilidade de alcance, hoje é concretizado pelo homem, o que lhe dá a 

sensação de magnitude. A segunda finalidade está relacionada ao fato de que a 

união em grupos substitui o poder individual, ou seja, quando se convive com outros  

está-se permeado por leis que reduzem possibilidades de satisfações e o indivíduo 

isolado ignora essas regras. 

Dessa maneira, a sociedade também é caracterizada pela abdicação aos 

instintos, já que, ao ser parte integrante de uma sociedade, o indivíduo é obrigado a 

renunciar seus desejos do âmbito dos instintos para se tornar um ser cultural. 

Mas em que instância o ser social consegue a satisfação de algo que lhe dê 

prazer?  

A princípio é possível dizer que parte da felicidade era derivada do amor 

sexual, mas, com o advento da cultura, houve a renúncia do amor puramente sexual 

para o amor relacionado ao afeto. No entanto, essa felicidade a princípio vinda do 
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amor torna-se paradoxal no momento que o objeto amado possa e tem o direito de 

rejeitar o amor atribuído a ele, ocasionando desse jeito o sofrimento daquele que 

ama.  

A sociedade reprime o indivíduo do objetivo primeiro do amor sexual, e o ser 

social ainda precisa estar preparado para as hipóteses de seu amor afetuoso não 

ser aceito, ou o objeto de amor traí-lo, ou ainda morrer, dentre tantas outras 

suposições que possam surgir no caminho daquele que ama. 

E se dois indivíduos unem-se formando um relacionamento amoroso em que 

de dois seres se forma um, essa relação se torna perturbadora para a sociedade que 

necessita da união de várias pessoas em um grupo só. Assim, Freud (1927) 

esclarece que, em busca de seu objetivo, a sociedade tenta unir os indivíduos por 

meio da amizade, o que ocasiona ao mesmo tempo a inibição dos desejos sexuais e 

a união de um número maior de pessoas.  

Para o entendimento do motivo que faz com que a sociedade opte por esse 

caminho, o psicanalista apresenta o primeiro ideal constitutivo da sociedade: 

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo” 4. Essa reivindicação acarreta um mal-

estar, pois, primeiramente gera um sacrifício, já que o amor que simboliza também a 

preferência por certo alguém deve ser partilhado com todos os outros, mesmo que 

estes sejam estranhos para aquele que ama. O mal-estar ocasionado por esse 

mandamento também está relacionado ao fato de inibir mais um dos instintos 

humanos, a agressividade, pois, aquele que é estranho pode causar sofrimento, 

angústia e outras provocações que só poderiam ser findadas com certa dose de 

agressividade. Logo, para limitar nossos instintos agressivos, assim como propiciar 

identificações que possibilitem vínculos amorosos afetuosos, é instaurado esse e 

outros mandamentos em nossa sociedade.  

No entanto, a existência desse e de outros mandamentos não dá a certeza de 

que eles são seguidos por toda a sociedade. O que acontece, porém, é que um 

grupo pode ser unido pelo amor, porém a permanência dessa união está calcada na 

possibilidade de existirem outras pessoas para serem tomadas como objetos da 

expressão de agressividade. 

Freud (1927) explica que essas duas renúncias (sexualidade e 

agressividade), impostas pela sociedade, são o que torna a felicidade algo tão difícil 

                                           
4 “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” é o segundo mandamento do cristianismo, e um dos mais 
importantes para os religiosos, já que denota uma obrigatoriedade para com o próximo.  
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de ser alcançado. Porém, ao mesmo tempo em que há restrições nas manifestações 

do instinto, o homem também tem a oportunidade de angariar mais segurança, já 

que esse ônus é ofertado a toda sociedade. 

O autor ainda pontua que a sociedade só consegue inibir a agressividade por 

meio do sentimento de culpa. Está é caracterizada como algo feito de errado (algo 

ruim), e, por conseguinte, esse mal é assinalado como a perda do amor de alguém. 

O medo de perder o amor de alguém e ficar desamparado, à mercê da 

punição de outrem, faz com que o indivíduo tente evitar o mal de todas as formas. 

Assim, com o sentimento de culpa busca-se em primeiro lugar evitar o sofrimento, 

em detrimento da satisfação da felicidade.  

2.2  SOCIEDADE X COMUNIDADE 

O sociólogo Guy Debord (2007), em seu livro intitulado A sociedade do 

espetáculo faz clara oposição à sociedade a qual ele classificou como sociedade 

espetacular.  

Essa sociedade, da qual todos são membros participantes, é para o autor 

uma sociedade que possibilita condições modernas de sobrevivência, mas ao 

mesmo tempo traz a característica de uma vida de representação da realidade, ou 

seja, a aparência de ser algo que na realidade não se é.  

O “espetáculo” é visto pelo autor como parte integrante da sociedade, ele está 

inserido nela, ele é hoje o foco de todos os olhares. Na civilização pós-moderna se é 

hipnotizado pelo espetáculo, assim como Narciso foi hipnotizado por sua própria 

beleza. Desaprende-se a viver sem as coisas espetaculares, que causa a sensação 

(por segundos) de desejo satisfeito, de aplausos grandiosos e de se “ter” a 

nomeação dada por um outro alguém de que se é a razão da perfeição, o ídolo 

primeiro (mesmo que isso se dê apenas por alguns momentos).  

Guy Debord (2007) conceitua espetáculo como sendo a afirmação da 

aparência, e discorre uma crítica diante da negação da vida que o espetáculo causa, 

já que tudo acaba ficando no campo do artificial, do solúvel. Por quê? Porque tudo 

que se capta do mundo do espetáculo é classificado como tendo aspecto positivo, o 

que leva à alienação dos aspectos negativos que fazem parte das vivências.  
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A princípio, esse espetáculo pode dar a sensação de se viver em um 

verdadeiro paraíso, mas com o passar do tempo o indivíduo é obrigado a se colocar 

frente a frente com as frustrações.  

De todos os lados são recebidos exemplos, principalmente da mídia, de 

relacionamentos perfeitos e grandiosos, um verdadeiro espetáculo no mundo dos 

artistas. Porém, o que se nota por detrás do glamour são os relacionamentos 

instáveis, duráveis até o próximo encontro com alguém mais atraente e que 

possibilite àquele artista mais fama; logo, num piscar de olhos, já se tem um outro 

protagonista para o amor. Todavia, continuamente ninguém no mundo das 

celebridades comenta sobre a dor do término do relacionamento, as inseguranças 

que acabar ou não acabar um relacionamento amoroso pode acarretar. Será tão 

fácil passar desse limiar que parece tão pequeno de fim e princípio? Ou será que na 

verdade a maioria está tão alienada ou tão intolerável às frustrações, que a 

percepção não alcança esses horrores ocultos no fundo do palco do espetáculo?  

No anseio pela satisfação imediata que o ambiente de espetáculo pode 

proporcionar, muitas vezes é deixado de lado o ser para se dar importância ao ter. 

Porque ser alguém despende tempo para o amadurecimento do indivíduo, para ouvir 

o parceiro, para compreender (o que não significa obrigatoriamente aceitar) as 

frustrações que alguém que se ama pode causar: ser esse alguém demanda muito 

tempo. Um tempo que muitas vezes não se está disposto a gastar. Por isso, muitas 

vezes se torna mais “fácil” ter por um momento alguém, porque assim não dá tempo 

para se machucar, para se frustrar. E ter alguém ou algo ou dispor dele não acarreta 

a noção de compromisso ou cuidado, já que ter não significa necessariamente 

manter.  

A sociedade atual também é caracterizada pela comunicação instantânea, 

pois em frações de segundos é possível saber o que está passando do outro lado do 

mundo, tem-se o conhecimento imediato e objetivo, mas muitas vezes não se 

consegue partilhar dessa comunicação, já que o sentido da comunicação se mantém 

muito mais na racionalização do que na emoção. 

Com a comunicação instantânea, mas sem a possibilidade de utilizá-la como 

forma de expressão das emoções, alguns indivíduos são fadados ao isolamento das 

metrópoles. Nessa separação, volta-se ao espetáculo, pois, ao mesmo tempo em 

que o espetáculo possibilita a representação, coloca o indivíduo na posição de mero 
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espectador, ou seja, ele une o protagonista e a platéia ao mesmo tempo em que 

isola, já que ambos ficam em posições diferentes ante ao palco. 

Relembrando o mito de Narciso, é mais ou menos o que acontece com o 

indivíduo no mundo do espetáculo, quanto mais se coloca em uma posição 

contemplativa menos tempo se tem para viver; quanto mais se acha necessitado das 

imagens que são impostas, menos se compreende a própria identidade e os próprios 

desejos. Fica-se, assim, alienado. 

Na alienação do espetáculo, perde-se a noção de qualidade e se entra na 

categoria de quantidade, quanto mais melhor. E essa conduta do quantitativo se 

estabelece também nos vínculos. 

A mercadoria na sociedade atual tornou-se modelo identificatório, é no 

consumir que muitos indivíduos encontram a sua identificação enquanto pessoa, e 

esse consumismo enquanto identificação permeia os vínculos amorosos que muitas 

vezes são adquiridos em uma época do ano, por exemplo, quando a moda 

primavera-verão chega é preciso renovar o guarda - romances. Muitas vezes 

renova-se dentro daquele relacionamento antigo, no entanto, às vezes não se tem 

desenvolvido o “dom da reparação” e se torna mais seguro trocar do que reparar.  

É preciso deixar claro que esse consumo da mercadoria não está no lugar de 

nenhum desejo, ele é em si o próprio o desejo que se constituiu na sociedade. Mas, 

qual seria a solução para os que não estejam satisfeitos com essa sociedade 

quantitativa do consumo? 

Segundo Bauman (2003), é bom para o indivíduo pertencer a uma 

“comunidade”, isso possibilita ao ser humano um adjetivo qualitativo de satisfação. O 

autor alerta que uma companhia ou sociedade podem ser classificadas como ruim, 

mas uma comunidade terá sempre um aspecto positivo. 

Para Bauman (2003), o termo comunidade dá a sensação de uma espécie de 

proximidade, proteção, acolhimento, e é nesse espaço que se pode contar com a 

cooperação de outras pessoas.  

Com o avanço da tecnologia, surgiram diferentes formas de estar em 

comunidade, as mais recentes e as quais contam com um número extenso de 

brasileiros são as comunidades virtuais da rede de relacionamento - ORKUT 5. 

                                           
5 Ver anexo explicativo.  
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Nessas comunidades, há uma união por meio das identificações: os membros 

que se identificam ao nome e ao conteúdo expresso na descrição passam a fazer 

parte da comunidade. A partir de então, emerge um partilhar medos, ansiedades, 

solidão, desejos e uma série de outros sentimentos. Ali é nomeado o espaço do 

compartilhar, mesmo que este seja virtual. Parece que no mundo virtual é almejado 

o encontro do acolhimento que muitas vezes não é alcançado no mundo real. Será 

esse o legado que a cultura moderna está possibilitando na constituição dos 

vínculos? 

A modernidade traz uma realidade muito tensa e extensa, pois o mundo 

globalizado é o mundo de conexões, e estas não permitem fixação em nenhum 

objeto e em ninguém. No entanto, essa realidade muitas vezes se torna ambígua, 

pois no fim o que se busca é ficar fixo, seja em uma casa, em um emprego, em um 

relacionamento, e por quê?Talvez porque a estabilidade dê a sensação de 

segurança e amparo. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que uma comunidade torna possível o 

compartilhar trazendo a sensação de amparo, ela também traz em si o prisma do 

isolamento, já que a união em uma comunidade dá-se por aspectos de igualdade e 

não de diferença, isolando do convívio todos aqueles que não são semelhantes. 

Bauman (2004) em seu livro Amor Líquido relata as aparências dos 

relacionamentos amorosos, do querer o pronto enquanto que o amor quer participar 

da construção das coisas. 

Esse querer as coisas no sentindo em que elas já estejam concluídas, para o 

autor, está relacionado à sociedade do consumo, em que o processo para se chegar 

ao produto final não faz a mínima diferença, o importante é ter o produto, e usá-lo 

como bem não - durável. (utilizando-se de metáfora, pode-se dizer que o amor é o 

produtor, é o que participa da gênese do processo, e não o produto final). 

A modernidade trouxe as conexões que são caracterizadas por terem muita 

flexibilidade, em que cada um se conecta com o outro em seu tempo. Esse lugar 

indefinido das conexões, para Bauman (2004), é semelhante ao estar dentro de um 

lugar, mas nunca fechado neste. O estável nessas conexões perde o lugar da 

comunidade, e entra como algo individual, já que só há um ponto de referência que 

é a pessoa que deu início à conexão. 

As conexões de certo têm um prazo determinado, mas como é possível fazer 

muitas conexões ao mesmo tempo, isso possibilita de certo modo uma sensação de 
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segurança, pois dentro do mundo virtual o indivíduo pode sempre correr para algum 

lado, visto que sempre terá alguém on-line. Portanto, é possível pensar que dentro 

dessas comunidades virtuais a sensação de segurança surge da estabilidade do 

indivíduo poder estar conectado a partir do seu desejo, salvo quando há falhas na 

conexão. 

No mundo das conexões, existe uma comunidade, mas cada indivíduo, 

apesar de estar fazendo ou procurando a mesma coisa, não faz nada em conjunto, 

as semelhanças são aparentes, mas as ações individualizadas. 

Assim, os vínculos estabelecidos virtualmente possibilitam dois modos de 

visão partindo das hipóteses levantadas acima. O primeiro diz respeito ao tempo e 

esforços necessários para se estabelecer contatos: gasta-se menos tanto para 

fundar como para romper essas relações. E o segundo é que o mundo virtual traz 

segurança no sentindo em que se pode compartilhar e ter uma proximidade, sem 

que para isso exista a obrigação do manter. 

Bauman (2004) atenta para que o mundo virtual reduz os riscos e possibilita 

uma grande gama de opções a serem descobertas em um clique, pois não há regras 

explicitas como na sociedade real. E mesmo quando existe alguma regra, é possível 

burlar quando se tem o apoio de uma comunidade que compartilha dos mesmos 

ideais que o cidadão virtual. 

Outra vantagem do mundo virtual levantada pelo autor é de que não existe a 

obrigação de estar sempre disponível para suprir as necessidades de outrem, o 

compromisso é estabelecido por um tempo determinado, e pode ser quebrado a 

qualquer momento, sem a necessidade de aviso prévio e sem culpa por isso, pois, 

aquele que ama está de acordo com a impossibilidade de definir o futuro.  

No mundo dos clãs virtuais também são crescentes as comunidades que 

apóiam o investimento mínimo nos relacionamentos amorosos. Parece que a 

equação que se faz é a seguinte: pouco investimento é igual a mais segurança e 

mais números. Os números na atualidade representam a importância de suas ações, 

os algarismos simbolizam o sucesso alcançado. 

Outra característica das comunidades virtuais que pode ser vista como 

vantajosa é o fato de muitas vezes os membros assumirem papéis de assistentes e 

assistidos na tentativa de compartilhar algumas situações da vida e assim possibilitar 

um amparo mútuo.  
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O mundo virtual pertence ao movimento constante das palavras e as frases 

quase sempre não finalizadas com “pontos-finais”. O pertencer a uma conversa e o 

não pertencer àquilo sobre o qual se dialoga é separado nitidamente. O que muitas 

vezes, para os que estão com o olhar de fora, da a sensação de impessoalidade, 

para os participantes das conversas parece ser causa de intimidade. 

A professora Félix (2007) em seu livro Conte Comigo – A maior Comunidade 

de Auto-ajuda do Orkut relata as experiências humanas que são expostas nessa 

comunidade. A autora expõe as dificuldades daqueles que entram nas comunidades 

virtuais na crença do discurso proposto ser verdadeiro, e, no entanto, depois de se 

tornar membro dessa comunidade perceber que muito do proposto não acontece 

naquele espaço. O indivíduo-membro identifica-se com o que é sugerido pela 

comunidade, mas ao fazer parte dela acaba por se frustrar, pois o estabelecido não 

é atingido.  

No livro, a autora realiza o relato de tópicos postados na comunidade Conte 

Comigo. Esses discursos são em sua maioria pautados nos relacionamentos e a 

diferença maior existente nessa comunidade é que há um acolhimento das 

conversas postadas, assim como no final de cada postagem os membros se 

despendem com a frase “Conte Comigo”. 

Apesar da comunidade não tratar unicamente do tema trabalhado aqui, ela 

possibilita uma reflexão sobre a realidade brasileira real e virtual, já que este nada 

mais é que uma simulação daquele.  

Essas e outras comunidades virtuais estão se tornando cada vez mais um 

espaço no qual se é possível expor os problemas e ainda assim preservar a 

identidade. Pode-se procurar e encontrar alento. Enfim, independente do proposto 

pelas comunidades virtuais, é nítido um movimento de tentar estabelecer pelo 

menos virtualmente um espaço em que seja possível dividir angústias e ter um 

acolhimento (seja partilhando dos mesmos sentimentos expostos ou simplesmente 

lendo com atenção e apresentando uma idéia).   

Para o sociólogo Lévy (1994), o espaço cibernético é o chão em que na 

atualidade ocorre o funcionamento da humanidade, já que é um espaço que 

possibilita a interação entre os indivíduos e é o espaço que consegue permear todas 

as áreas.  

Lévy atenta que o “cyberspace” é uma ferramenta de comunicação importante 

e que está gerando grandes mutações culturais. Difere de outros tipos de 
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comunicações existentes anteriormente porque possibilita a interatividade das 

mensagens, assim como uma flexibilidade imediata.  

Para o sociólogo, a grande diferença do espaço cibernético para outros tipos 

de comunicação é a interação do que ele chama “Todos e Todos”, que possibilita a 

comunicação do coletivo. Talvez esta seja uma das explicações para o grande 

número de pessoas no ORKUT e, por conseguinte, em suas comunidades. 

Outra característica dessa nova ferramenta cibernética é a urgência pela 

autonomia tanto entre os indivíduos quanto no coletivo, quem faz parte desse 

espaço tem que tomar como inimigo íntimo a dependência.  

O autor chama a atenção de que o virtual também é real, apesar de não 

estabelecer categorias como o tempo e o espaço físico, o que não lhe tira as 

características de um lugar em que se dão as vivências humanas. 

Esse espaço virtual possibilita a diversidade dos indivíduos, porém, mesmo 

no mundo virtual, essas distinções são agrupadas em comunidades que igualam e 

reúnem pensamentos e expressões em concordância e reciprocidade.  
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3. METODOLOGIA 

Com a finalidade de discutir-se da problemática levantada, foi escolhida a 

abordagem qualitativa. Para tanto, a metodologia utilizada será a análise de 

informações por meio de discursod escritos nos nomes e descrições das 

comunidades do site de relacionamento virtual ORKUT. 

Portanto, serão analisados os enunciados dos discursos que dentro das 

comunidades são caracterizados como “descrição”. Estes serão tidos neste trabalho 

como indicadores para a compreensão dos questionamentos ligados às práticas 

humanas e aos seus elementos psicossociais nos relacionamentos amorosos.  

A técnica utilizada foi a observação indireta (já que a expressão que será 

observada é a escrita) e a documentação dos dados a serem analisados.  

Primeiramente, identificaremos todas as comunidades da categoria, romances 

e relacionamentos existentes no ORKUT. Posteriormente levantaremos e 

exploraremos esses documentos com base nas hipóteses a serem investigadas.  

É importante ressaltar que partes dos textos postados originalmente nas 

comunidades sofreram mudanças por palavras similares e que não modificassem o 

conteúdo do discurso, a fim de que fosse preservado o anonimato e a identidade dos 

donos e moderadores 6 das comunidades, assim como de adaptar os termos que 

são característicos da internet a uma linguagem acadêmica. Destacamos também 

que na maioria das postagens, quando há citações, muitas vezes não é utilizada 

nenhuma regra de observação destas, o que dificulta o entendimento se o texto foi 

de autoria do dono da comunidade ou retirado de algum outro lugar. 

Para a psicanálise, a investigação nada mais é que os muitos significados que 

as situações observadas podem ter, já que o objeto de pesquisa são as 

manifestações do inconsciente. Por esse motivo, a decisão pelo método psicanalítico 

interpretativo foi de extrema importância, já que ele possibilita a interpretação em 

diversos sentidos.  

De acordo com ORTIGUEZ (apud, Luiz Meyer, 1993), a interpretação na 

teoria psicanalítica “acrescenta algo à compreensão da expressão original, 

introduzindo uma nova forma de expressão; (...) consiste em mostrar algo”. Dessa 

                                           
6 O moderador é o responsável por auxiliar o dono da comunidade em sua condução.  
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maneira, a interpretação é vista como um instrumento mediador do método 

psicanalítico.  

O psicanalista Meyer (1993) acrescenta: 

“Como instrumento do método, a interpretação então não se limitaria 

a fornecer um outro (oculto) sentido ao discurso do paciente, mas a 

desvendar a existência, presença e atuação das formas de vida psíquica 

“inaparentes”, porém tão “reais” e ativas quanto as explícitas. O resultado 

final não é a oferta e posse de um saber original, mas a revelação da 

existência e do funcionamento do processo de substituição.” (Meyer, 1993, 

pg. 32). 

 

Pode-se pensar dessa maneira que a interpretação dá a possibilidade de 

novas significações para os conteúdos.  E torna aceitável não só a descrição e 

análise do discurso, mas também uma análise de como são organizadas as relações 

amorosas e quais são as características destas, na sociedade pós-moderna. 
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4. ANÁLISE 

A fim de entender com mais clareza as características que permeiam os 

relacionamentos amorosos na sociedade contemporânea, optamos por escolher 

algumas das descrições das comunidades virtuais de relacionamentos amorosos 

existentes no site de relacionamento - ORKUT. Essas comunidades, que 

consideramos mais significativas e expressivas, foram classificadas em seis 

categorias. São elas: Tempo do consumo, Imagética do amor, Amores fiéis, Ideais 

de amor, Mal-estar no amor, e escolhemos, ainda, duas comunidades para compor a 

categoria Conclusão: Vou me amar e depois te amo e Amar se aprende amando. 

As categorias foram determinadas a partir do conteúdo contido nas 

descrições das comunidades, estabelecendo dessa maneira grupos de comunidades 

que levantavam questões semelhantes. 

Na categoria Tempo de Consumo, reunimos comunidades que expressam em 

seu discurso a necessidade de se estabelecer um tempo ao relacionamento 

amoroso, assim como em opiniões subentendidas são expressos o sujeito e o objeto 

de amor como pertencentes a um lugar de mercadoria.  A categoria Imagética do 

Amor agrupa comunidades que demonstram o pensamento simbólico do que é 

caracterizado como um amor verdadeiro. Na categoria Amores Fiéis foram 

discutidas as interpolações entre o objeto amado e o indivíduo que foi provido pelo 

amor de seus pais. A categoria Ideais de Amor trata das comparações de indivíduo 

perfeito e objeto de amor. Na categoria Mal-estar no Amor são trabalhados temas 

relacionados à insatisfação em relação ao objeto de amor e às frustrações nos 

relacionamentos. E, por fim, a categoria Conclusão permeia um pouco do que foi 

desenvolvido nas outras categorias. 

Abaixo seguem as descrições das comunidades que ilustram cada categoria, 

com uma análise logo em seguida. 

4.1  TEMPO DO CONSUMO. 

 

Nome da comunidade: Mesmo a fila andando eu furo.  
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Descrição da comunidade: A fila anda, não tem problema, furamos a fila. 

Não deixemos desenvolver esta tese que não tem sentido, e as pessoas a adotaram 

dizendo que a fila anda. As coisas não são bem deste modo, os acontecimentos 

precisam fluir espontaneamente, há casos onde vale a pena esperar, existem 

momentos que a melhor decisão é uma segunda chance, bem melhor escolher com 

atenção do que tratar as pessoas como se estivessem rodando uma catraca, 

estivessem em uma lista de espera. Façamos a antítese, pois somos mais espertos, 

somos mais competentes, esta filosofia da catraca não funciona contra nós, afinal 

não importa se a fila anda, nós furamos fila! 

 

Nome da comunidade: Eu existo para quem saber Ter. 

Descrição da comunidade: O próximo será você? Até que você prove o 

contrário. Afinal, “meu coração é igual a circo, sempre cabe mais um (a) palhaço 

(a).” Se sua chance passou e você não soube aproveitar, não adianta agora mandar 

e-mails, ligar e muito menos aparecer. Só sei dizer que nem melhor, e nem pior, 

apenas única. Sorte daquele que enxergar primeiro e merecer, porque eu 

simplesmente existo para quem sabe ter. E você? Lembrando que você pode ter 

qualquer garoto (a), mas só eu faço a diferença, porque depois de mim, os outros 

são os outros. Conquiste-me quem for capaz, o desafio está lançado. 

 

Nome da comunidade: Disponível no mercado. 

Descrição da comunidade: Se você está sozinho (a), disponível (porém não 

“descartável”), e quer fazer seu ‘marketing pessoal’, entre e fique a vontade. Sua 

cara-metade pode estar mais próxima do que você imagina. 

 

Nome da comunidade: Eu pego, mas não me apego. 

Descrição da comunidade: Esta comunidade é destinada a todas as 

pessoas que adoram uma boa aventura sem qualquer compromisso. Muita 

“pegação” para todos. 

 

Nome da comunidade: Apaixono e desapaixono fácil. 

Descrição da comunidade: Comunidade somente para as pessoas que se 

identificam com algum ou com todos os itens abaixo: 

- Se apega muito fácil. 
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- Quando começam a curtir uma pessoa, brota um amor fora do normal. 

- Sonhos com o “príncipe e princesa encantados” são constantes. 

- Sentem certo ciúme quando o seu “amor” conversa e ri ao lado de alguém 

do sexo oposto, principalmente quando esse “alguém” é uma pessoa que você não 

gosta.  

- Em pouco tempo todo aquele amor que existia pela pessoa amada some e 

tudo fica normal.  

 

Nome da comunidade: Quem vive de passado é museu. 

Descrição da comunidade: Se você é daqueles que acredita que os 

relacionamentos do passado não valem a pena, e que fantasmas do passado não 

deveriam existir: este é o seu lugar. Não vale a pena ficar chorando e lembrando 

coisas passadas, porque quem vive de passado é museu. 

 

As comunidades acima parecem demonstrar um novo movimento nas 

constituições dos relacionamentos modernos.  

Ao mesmo tempo em que há um discurso para o respeito com o parceiro, 

existe também uma necessidade de se mostrar competente e com certa onipotência, 

já que onde é colocada uma regra (no caso a “fila”), esta de algum modo não é 

cumprida e se utilizam de mecanismos para ser burlada.  

Parece que em um relacionamento amoroso o peso do ter é muito maior que 

o ser. Aquele que enxergar primeiro todas as qualidades que o outro tem para 

‘vender’ pode ‘consumir’ primeiro. E este aparece como um desafio que lembra até 

um leilão, que no discurso é manifestado pelo mérito, mas que no sentido oculto 

parece estar mais relacionado com a necessidade de consumo. Essa necessidade 

apresenta-se como satisfação imediata, já que logo após o contentamento da paixão 

o sujeito desapaixona rapidamente. 

A pessoa oferece a sua ‘mercadoria’, e esta é consumida por um determinado 

tempo, pois apesar do produto não ser descartável, ele também não tem a 

propriedade de bem durável, já que não é possível investir muito tempo nessa 

mercadoria.  

A mensagem implícita na nova forma de falar do inicio de um relacionamento 

“pegar” é exatamente esta, o pegar tem sentido de conseguir/ captar um objeto ou 

algo, de consumir mesmo. Pensando em um trocadilho, poderíamos pensar em algo 
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como “eu pego, mas não pago”, em o “pago” está relacionado ao apego no sentido 

de um não investimento. Para não se ter um compromisso e, por conseguinte, uma 

obrigação em se manter um relacionamento em que não há um seguro contra danos 

emocionais, estabelece-se um valor e um tempo confortável para a durabilidade do 

relacionamento amoroso.  

Como tudo, esses relacionamentos dão-se de maneira rápida, ou seja, o 

movimento constante das relações amorosas traz uma característica de flexibilidade 

tanto de sentimentos como de mudanças/trocas.    

O apego é expresso como algo negativo, ele deve ter uma forma líquida e não 

sólida. A pessoa pode até se apegar ao parceiro, mas isso deve se dar por pouco 

tempo.  Parece não poder existir também apego/ afeição às vivências do passado, 

pois estas não são providas de valor. 

É observado, a partir dessas descrições, o quão os investimentos estão muito 

mais relacionados à unidade do que à relação amorosa. Parece que há certo receio 

em investir e validar uma relação, já que o movimento é constante, e a instabilidade 

é algo quase que inevitável. Talvez por falta de algo mais seguro, seja necessário se 

manter em uma relação que não se exija muito comprometimento.   

4.2  IMAGÉTICA DO AMOR. 

Nome da comunidade: Amor só dura com liberdade. 

Descrição da comunidade: Esta comunidade, diferentemente das outras, 

não tem por objetivo compartilhar dor de cotovelo, porque acreditamos em coisas 

diferentes. Acreditamos que se o amor é verdadeiro, não existe sofrimento. 

Acreditamos que o amor só dura com liberdade. Não esteja preso a ninguém, senão 

por vontade pura e simples. Não escondemos sentimentos, mas aprendemos a lidar 

com eles. A vida não para, portanto eu também não vou ficar parado. 

O objetivo principal é amadurecer o nosso conceito de relacionamento ao 

ponto de alcançar o ciúme zero e a entrega total.  

Se você simpatizou com nossas idéias, junte-se aos bons e será um deles. 

 

Nome da comunidade: Amor real é amor recíproco. 
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Descrição da comunidade: Quem se atreve a descrever o que é o amor? 

Para mim nenhum conceito basta. Sei apenas que para o verdadeiro amor existir o 

sentimento precisa ser recíproco.  

Amar é uma troca. Um intercâmbio de sensações, brincadeiras, confidências, 

risadas, carinhos. Amar é cultivar a lealdade. É ir além dos requisitos de confiança 

ou fidelidade. É entregar-se por completo sem receios ou medos, porque para amar 

é necessário sentir-se, saber-se amado. Amor sincero é amor recíproco. Do 

contrário não passa de obsessão, possessão, comodidade, ilusão ou qualquer outra 

coisa assim. Portanto, ame e ame muito. Ame quem vale a pena. Não desperdice 

suas lágrimas nem seu tempo com quem não sente o mesmo por você. 

Reciprocidade: eis o meu sinônimo para o amor.  

 

Nome da comunidade: Fidelidade: Reflexo do amor. 

Descrição da comunidade: A fidelidade é o reflexo natural do amor. Quando 

se ama verdadeiramente a fidelidade é tão natural quanto o ato de respirar. Não é 

uma cobrança, é uma entrega voluntária. 

 

Nome da comunidade: Românticos com o pé no chão. 

Descrição da comunidade: Nossas histórias pessoais nunca são banais. 

Defendemos relações igualitárias, sem submissão. Relações a dois devem ser para 

compartilhar, não para competir. Respeito é essencial para se viver a dois. Quando 

errar, não é tempo de desistir e sim de aprender. O romântico é alguém que gosta 

de receber carinho e carícias; romântico é alguém que conversa com você de uma 

maneira doce. É alguém que gosta de tocar e ser tocado, é alguém que quando te 

beija não beija só seu corpo, mas sim beija seu corpo por inteiro, o que você É e 

representa. É alguém que luta pela sua felicidade, sem tentar passar por cima da 

felicidade dos outros. É alguém que valorize mais o cartão do que as flores. É 

alguém que entende que cada momento a dois é único. É alguém que quer realizar 

seus projetos de vida e os comuns aos dois, mas que também respeita e incentiva 

os projetos pessoais do outro. É alguém que ama e quer ser amado. 

 

 

O discurso apresentado é de uma imagem do amor verdadeiro desprovido de 

sofrimento, e que não acarreta ciúme.  
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A reciprocidade, fidelidade e liberdade parece ser o tripé de qualidades que o 

amor verdadeiro deve prover. Com essas qualidades, os parceiros, proporcionam-se 

uma entrega mútua e voluntária na relação.  

A imagem que se tem de uma relação amorosa é aquela em que o casal 

consegue compartilhar a sua vida, assim como a relação é provida de respeito 

recíproco e até existe certa tolerância ao erro, desde que se aprenda com ele. 

No entanto, no sentido oculto, a relação entre o casal parece ser calcada pelo 

símbolo da perfeição. O discurso apresentado aqui permeia o parceiro como aquele 

que tem o dom da completude, que representa a felicidade. O amor tem o sentido de 

algo que possibilita a satisfação completa, o amor pode ser visto como o 

representante do bem-estar das relações sociais. É aquele que proporciona a 

solução dos problemas.  

É interessante notar que há uma imagem manifestada de que o amor seria 

uma troca em que se exige uma entrega mútua, e a partir dessa entrega é possível 

se completar, além de compartilhar os anseios. Essa entrega é usada como 

sinônimo de confiança e fidelidade, e quando o relacionamento atinge esse 

amadurecimento, não há espaço para o medo.   

A partir dessas descrições, é possível levantar a hipótese de que a 

idealização passa inicialmente pelo sentimento do amor (o amor verdadeiro tem que 

ser desta ou daquela maneira) e depois para o objeto de amor que será encarregado 

de suprir toda essa idealização. É presumível também que quando o discurso 

proferido é de certa maneira concretizado (seja por meio de gestos, presentes, fala), 

o indivíduo consegue investir nas relações a partir do que é nomeado como 

“entrega”.  

Observa-se que apesar da existência de um discurso de amor romântico, este 

parece estar de certa maneira envolto no individualismo, já que o objeto de amor é 

colocado na posição de ter sido criado para a satisfação do indivíduo.  

4.3  AMORES FIÉIS. 

Nome da comunidade: Eu quero um namorado que. 
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Descrição da comunidade: Quando eu estiver triste me dê um abraço 

apertado e me arranque um sorriso nem que seja me enchendo de cócegas ou 

fazendo gracinhas. Que fique feliz simplesmente por eu estar feliz. Que quando eu 

estiver nervosa (o), me encha de carinhos e beijinhos para eu me acalmar. Que 

quando eu quiser desabafar, ele esteja ali com seus ouvidos atentos para me 

escutar. Que se eu precisar de conselhos, ele (a) seja o primeiro a me dar. Que seja 

o meu apoio nos momentos de fraqueza. Que mesmo quando eu acordar cheia de 

olheiras e com o cabelo bagunçado, ele me diga que eu estou linda. Que me apóie 

nas minhas decisões e que puxe minha orelha quando eu fizer alguma besteira. Que 

esteja sempre comigo, nos momentos tristes, felizes, tensos e suaves. Enfim, coisas 

pequenas, mas que valem muito para quem ama e deseja ser amado. Se você quer 

encontrar, já encontrou, já perdeu e quer de volta ou tem essa pessoa tão especial 

por perto, entre e fique a vontade. Boa sorte, nessa procura! 

 

Nome da comunidade: Só os meus pais me amam. 

Descrição da comunidade: Comunidade para todos aqueles que 

perceberam que só os pais sabem nos dar carinho que merecemos, e que só por 

eles vale a pena fazer as coisas boas que outras pessoas são incapazes de 

valorizarem em nós. 

 

Nome da comunidade: Amor verdadeiro é de pai e mãe. 

Descrição da comunidade: Se você crê que o amor de pai e mãe são 

verdadeiro do princípio ao fim, se são únicos e que marcam profundamente sua vida. 

Entrem na comunidade e vamos demonstrar nosso carinho por eles retribuindo este 

amor verdadeiro e incondicional.  

 

A primeira descrição remete à sensação de que o objeto de amor é aquele 

portador de características de complementação, é o objeto que tem por função 

acolher.  

O sujeito que está em busca desse objeto parece assumir uma posição 

transferencial, já que há uma necessidade de que o objeto se coloque na mesma 

posição que o indivíduo.  
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Observa-se também que em qualquer sensação de desamparo há a 

necessidade de alguém para amparar e dizer como fazer, lembrando a posição que 

a mãe assume ao ser o ego do bebê enquanto ele está se desenvolvendo. 

Fazendo uma analogia, poderíamos pensar que o namoro viria como um 

retrocesso aos sentimentos prazerosos que em um primeiro momento somente são 

vivenciados com o acolhimento que a mãe dá ao seu filho.  Esse movimento torna-

se claro nas afirmações das outras duas comunidades, que declaram que só os 

genitores são capazes de dar o amor que temos merecimento, pois eles seriam os 

únicos detentores de um amor verdadeiro. Parece que os únicos seres capazes de 

libertar o indivíduo da castração e possibilitar um amor incondicional são os pais, e 

nesse contexto eles não são vistos como aqueles responsáveis pela interdição do 

desejo. 

Os pais ou a imagem que se tem deles nos discursos parecem tomar uma 

posição de depositário de todo o amor que o desanjante gostaria de receber e dar, 

mas, como muitas vezes não se sentem capazes de fazer, transferem o 

cumprimento dessas necessidades para os seus genitores ou “namorados perfeitos”. 

Dessa maneira, é possível pensar que há uma necessidade de identificação 

com o objeto e posteriormente uma idealização deste, em relação aos primeiros 

ideais estabelecidos. 

O sentido oculto que parece discorrer é que o desejo estaria ligado muito 

mais à satisfação que o objeto pode proporcionar, que no objeto em si. Nesse 

sentido, é possível pensar que é o objeto de amor que traz em si as características 

de satisfação e frustração, já o sujeito que ama estaria numa posição mais isenta da 

realização desses desejos, pois o indivíduo estaria em uma atitude de somente 

desejar. 

Parece existir um discurso nas entrelinhas que reivindica de seus parceiros 

um amor e respeito semelhante aos conseguidos pelos pais, e sem essa 

possibilidade que precisa advir do parceiro, torna-se difícil para o ser desejante 

desenvolver autonomia e liberdade de ação, já que em sua percepção reside à 

incógnita das satisfações e desprazeres que o bem amado pode trazer. 

4.4  IDEAIS DE AMOR. 
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Nome da comunidade: Conquiste-me se for capaz. 

Descrição da comunidade: Está comunidade é para o tipo de pessoa que 

não permite a qualquer um entrar no seu coração, para isto tem que ser capaz e 

merecedor, tem que ser bom o bastante para te conquistar, caso o contrário nem 

adianta! 

 

Nome da comunidade: Quem eu quero, eu conquisto! 

Descrição da comunidade: Comunidade desenvolvida para aquelas 

pessoas que não se conformam com um fora, e usam do seu poder de sedução e de 

charme para correrem atrás do que querem de verdade, conquistam a pessoa. Se 

quem você quer, você conquista, essa é a sua comunidade. 

 

Nome da comunidade: Se você não quer, tem quem queira. 

Descrição da comunidade: Essa comunidade foi criada para todos aqueles 

que sabem se dar valor. Sabe que cada um tem que dar o valor merecido para cada 

pessoa. E se você não estiver satisfeito parta para outra, pois o que mais tem nesse 

mundo são homens e mulheres maravilhosos. “Cada um, um dia irá achar a tampa 

da sua panela”. E como vivem dizendo “A fila não anda, voa”. 

 

Nome da comunidade: Hoje sou eu que não te quero.  

Descrição da comunidade: Caso você seja uma pessoa cansada de gostar 

de alguém que não dá valor a você, uma pessoa que não tem consideração por 

você e pelo o que você sente. Encontrou a comunidade certa para desabafar e 

contar suas vivências. 

 

Nome da comunidade: Ainda não encontrei quem procuro. 

Descrição da comunidade: Se você ainda não encontrou aquela pessoa que 

te completa, aquela pessoa que te faz feliz e que é fiel e sincera na sua vida. Aquela 

pessoa que tenha mais qualidades do que defeitos, porque defeitos todos nós 

temos, e é preciso aceitá-los nos outros, aquela pessoa que cumpre suas 

promessas e não se engana nelas. Talvez seja utópico, mas se você ainda não 

achou alguém assim. Eis aqui a sua comunidade.  
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Ao lermos essas descrições, verificamos que o objeto amado precisa ser 

detentor de grandes atributos para ser considerado digno de amor. O indivíduo 

desejante já se sente possuidor de todos os predicados bons e não pode ter ao seu 

lado alguém que não tenha essas qualidades, já que ao permitir um relacionamento 

com um objeto sem esses atributos estaria retirando de si o valor que lhe foi dado 

anteriormente. 

Parece existir uma revolta quando o sujeito que ama é desprezado. Essa 

frustração pelo o amor não ser correspondido propõe dois caminhos diferentes, um 

se volta contra o objeto de desejo tentando demonstrar que é possível desprezar o 

objeto tanto quanto foi desprezado, e o outro se volta ao ser desejado para dar início 

a uma conquista que parece ter o objetivo de demonstrar a onipotência daquele que 

ama. 

No sentido oculto dessas descrições, é possível pensar que existe um desejo 

de um reconhecimento no estado narcísico, uma vez que as feridas narcísicas não 

são aceitas e se dá um jeito de encaminhá-las para outro lugar que não seja o ego. 

Evita-se a dor, o desprazer, o sofrimento e a privação de não se ter o ser 

amado rejeitando-o ou seduzindo-o porque a totalidade está no sujeito que ama, o 

objeto é visto apenas como algo parcial que tem a função de atender à satisfação do 

indivíduo que ama.  

Os discursos que de certa forma demonstram uma insatisfação oculta diante 

do que se espera do ser amado, também evidencia um modo de insegurança, já que 

o conteúdo manifesto é da necessidade de ser considerado o primeiro em tudo. E de 

ao mesmo tempo em que se deseja ser o ator principal, não se confia ao outro entrar 

em uma relação que exista a aceitação. Seria como querer agradar o público com 

um espetáculo, sem que o deixe ser telespectador.  

Parece que aqui a exclusão da privação da expectativa de ser amado é 

menos importante que a necessidade de comprovar a outras pessoas que se pode 

conquistar ou deixar-se conquistar por X ou Y pessoa. 

Observa-se um movimento muito mais relacionado ao narcisismo primário do 

que ao secundário, já que a pessoa que ama parece não conseguir atribuir as suas 

perfeições ao objeto de amor, demonstrando um movimento cíclico de “eu amo a 

mim mesmo no outro”. Parece não existir ou estar dissimulada a busca daquilo que 

completa, da falta.  



47 

 

4.5  MAL-ESTAR NO AMOR. 

Nome da comunidade: Estou cansado (a), o amor que me encontre. 

Descrição da comunidade: Comunidade para todos aqueles que estão 

seguindo o lema: Cansei de procurar o amor ele que me encontre. Isso mesmo, esse 

coração cansado que já não bate, só apanha, casado de desilusões por essa vida 

afora. Para todos aqueles que estão cansados de cultivar o jardim e não aparecer 

borboleta nenhuma. Aqui é o seu lugar. Compartilhe a sua dor. 

 

Nome da comunidade: Eu disse que te amava... 

Descrição da comunidade: mas não disse por quanto tempo. “Não te prendo 

e não permito que me prendas, nenhuma corrente pode deter a força da vida, 

nenhuma promessa pode substituir o amor. Quero que sejas livre como eu próprio(a) 

quero ser.” 

 

Nome da comunidade: Por que namoro não dá certo? 

Descrição da comunidade: Hoje em dia são poucas as pessoas dispostas a 

encarar uma relação à dois com dedicação. A grande maioria não respeita os 

sentimentos dos outros, pensa somente em si e não sabe reconhecer como é bom 

ter alguém para amar. Mas a partir do momento que estamos com alguém, temos 

que ter consciência de nossa responsabilidade. Para que um namoro de certo, o 

respeito tem que estar presente. Namoro tem que ser uma coisa gostosa, porque 

não foi feito para dar dor de cabeça, deixar as pessoas preocupadas e nervosas. Um 

namoro tem que somar, dar alegria e conforto. Tem que ser acima de tudo 

prazeroso. Se o seu namoro é cheio de brigas, voltas e términos, discussões e 

problemas, pode acreditar numa coisa é melhor terminar o mais rápido possível, 

porque se tentar continuar empurrando com a barriga o fim acaba chegando e de um 

jeito muito pior. 

 

Nome da comunidade: Os opostos não se atraem. 

Descrição da comunidade: É impossível duas pessoas ficarem juntas se 

não tiverem muita coisa em comum. Essa história de dizer que os opostos se atraem 

é mentira. É claro que ninguém é igual, mas existem diferenças que muitas vezes 

podem tornar um relacionamento um inferno, e consequentemente um tentará mudar 
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o outro e a insatisfação será eterna. Se os dois apresentam um modo de pensar 

parecido, o mesmo modo de levar determinadas situações, gostos em comuns, 

assuntos parecidos, opiniões semelhantes, só tem como dar certo. Se você 

concorda que o casal tem que ter afinidades em várias áreas, aqui é a sua 

comunidade. 

 

 

Nas descrições dessas comunidades há expressões bem delimitadas sobre 

as problemáticas do sentimento amor e das pessoas que amam.  

Existe a demonstração de certa desilusão em relação à procura de um amor 

faltante, que parece ser procurado há muito tempo e que não é encontrado. Ao 

mesmo tempo, parece que quando há o encontro com esse amor, é necessário 

deixar claro que a durabilidade do sentimento não é eterna, pois se ama por 

determinado período de tempo. 

No âmbito das pessoas que amam o que existe é uma queixa da falta. Existe 

falta de dedicação, falta de respeito, falta de reconhecimento, falta de 

responsabilidade, o que sobra é falta.   

Outro campo de lamentação é a frustração, em que o relacionamento no 

imaginário de algumas pessoas precisa ser um gozo constante de alegrias e 

satisfações, precisa ter um acolhimento total, e quando isso não ocorre, parece 

existir certo desamparo e incredibilidade das relações e do próprio sentimento de 

amor.  

Uma proposta para esse desamparo e frustrações que não são suportadas 

pelo mundo imaginário ideal é: só é possível ter uma união satisfatória quando há 

mais semelhanças que diferenças. É preciso deixar claro, então que a sugestão do 

discurso não é que somente se amem os iguais, mas que se ame aquele que tiver o 

maior número de semelhanças possíveis. 

Nesse contexto parece ficar claro o que Freud (1921) discorre sobre o 

desamparo constitutivo do indivíduo, desamparo este que surge exatamente devido 

ao conflito entre prazer e frustração, completude e falta. Nesse lugar onde é 

colocado o amor é sugerido de forma clara que não há espaço para o desprazer, é 

como se fosse impossível admitir que o sentimento de amor trouxesse em si 

características problemáticas.  
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Ao mesmo tempo em que existe uma tentativa de construção de 

relacionamentos com base na felicidade, o que parece estar muito mais certo é a 

tentativa de se evitar o sofrimento. Então, deixa-se de procurar o amor para não se 

frustrar, procura-se estabelecer um tempo determinado para o sentimento e assim 

não ter sofrimento também, coloca-se a falta como sendo algo constitutivo do objeto 

para não gerar mais angústia em si, e busca-se o semelhante quase igual para se 

sentir mais amparado. 

 

4.6  CONCLUSÃO. 

Nome da comunidade: Vou me amar e depois te amo. 

Descrição da comunidade: Vou me amar primeiro, me cuidar e depois 

quando eu estiver preparado (a) vou amar você. Essa comunidade nasceu a partir 

da idéia de como seria possível amar outra pessoa, quando esqueço de mim. 

Quando faço mais pelo outro do que por mim mesmo. Não iremos entrar na questão 

da solidariedade, e sim no fato de esquecermos de nós mesmos, nos anularmos, 

nos deixando como última opção. Muitas vezes queremos tanto o bem do outro que 

nos esquecemos de questionar o que é melhor para nós. O que nos torna realmente 

felizes. Proponho que comecemos a ter uma melhor sintonia com os nossos 

sentimentos e busquemos harmonia ao nosso redor. Que o outro venha acrescentar 

e não completar, pois é mais importante estarmos completos sozinhos do que nos 

sentindo uma peça pela metade. Para buscar a completude é preciso principalmente 

nos amar.  

 

Nome da comunidade: Amar se aprende amando. 

Descrição da comunidade: Quantas vezes sofremos por amar e desejamos 

não amar mais? Acredito que muitas vezes, mas não podemos desistir. O amor é um 

sentimento tão forte e importante, seja entre casal, parentes, amigos, pela vida, por 

você ou por mim. Não importa o amor é essencial de qualquer forma ou por qualquer 

forma. Essa comunidade foi criada para que juntos seja possível dialogar e refletir 

sobre esse sentimento tão intenso.  
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Será que uma das soluções das dificuldades encontradas pelo ser humano 

em se relacionar está ligada ao fato do amor próprio? E como não desistir de amar 

quando há muito sofrimento? 

Escolhemos fechar a seção com essas duas comunidades, uma vez que 

acreditamos que ambas tragam em si um pouco das outras categorias expostas 

nesse trabalho. 

Para Freud, a primeira sensação de amor chega até os indivíduos como algo 

narcísico, tendo em vista que se ama é o que se é no outro. Mas, ao mesmo tempo 

em que o indivíduo se ama no outro, é necessário que exista um reconhecimento por 

parte de outra pessoa da particularidade desse indivíduo, pois somente dessa 

maneira, com o “olhar” do outro, é possível dar-se a estima necessária para 

posteriormente amar outra pessoa. 

Realmente é imprescindível que primeiramente alguém nos ame, para que de 

certa maneira apreendamos esse amor, e assim consigamos-nos amar e nos 

constituir enquanto ser único para poder transmitir o nosso sentimento de amor para 

outras pessoas.   

Podemos pensar que a necessidade de se colocar em primeiro lugar e se 

amar primeiramente está relacionada ao fato da precisão de discriminar uma 

identidade da outra.  

Quando se afirma “Acrescentar e não completar”, parece que o completar dá 

a conotação de um objeto que tenha de ser necessariamente encaixado ao 

indivíduo, tirando-o da posição de um ser único, pois já que este objeto tem a função 

de te completar é como se tivesse oculto uma mensagem que relata que ele é igual 

a você e vice-versa.  

Não se pode deixar de amar porque é isso que garante a autopreservação e a 

integração na sociedade: mas como é possível amar um objeto como eu mesmo me 

amo? 

Necessidade de segurança e amparo. Talvez o medo, e não o amor como 

sentimento puro, faça com que o indivíduo esteja sempre aprendendo e 

reaprendendo a amar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa tomou como ponto inicial os relacionamentos amorosos, 

passando pelo o desenvolvimento do indivíduo e, a posteriori, para o estudo da 

constituição da sociedade pós-moderna. Sua questão inicial foi formulada da 

seguinte maneira: como os vínculos amorosos constituem-se na pós-modernidade? 

Essa questão central foi desdobrada em outras seguintes questões: Quais 

fatores no desenvolvimento da nossa individualidade que facilitam ou dificultam a 

formação dos vínculos amorosos? O que a sociedade atual nos revela da 

constituição dos relacionamentos amorosos?  

Tomaremos essa seqüência de indagações, a fim de discuti-las nessas 

considerações finais, tendo conhecimento, no entanto, de que o recorte que faremos 

aqui é superficial para fins didáticos, já que esses três níveis de indagações até certo 

ponto se interligam, tendo de certa forma um caráter inseparável uns dos outros. 

Gostaríamos de esclarecer também que a discussão feita aqui será parcial, já que 

cada uma dessas questões pode levar a inúmeros desdobramentos que a intenção 

desse trabalho não teria como abranger, mas que abre caminhos para novas 

hipóteses ou até mesmo para novos olhares das discussões realizadas nessa 

pesquisa. 

O desenvolvimento da nossa vida emocional no âmbito psicanalítico está 

modelado primeiramente na relação dual mãe-bebê que possibilita as nossas 

primeiras sensações de satisfação e, posteriormente, na relação edípica que coloca 

todos os indivíduos frente à interdição.  

Com o complexo de Édipo, o indivíduo entra em um conflito, já que seus 

desejos são reprimidos. Para esse conflito, Freud (1912) introduziu o termo 

ambivalência, que designa o ódio reprimido pelo amor. Já que não se pode ter o 

objeto de amor devido à presença de um terceiro, o sujeito identifica-se com este 

para conseguir o amor de objetos futuros. 

O desenvolvimento da personalidade do indivíduo está calcado no 

ajustamento dessa ambivalência entre amar e odiar. Quando a criança consegue 

regular essa antítese de sentimentos, ela cresce consciente de que em seu âmago 

existem impulsos conflitantes, mas que, no entanto, ela é capaz de direcioná-los e 

controlá-los.  
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Ao mesmo tempo em que se dão esses conflitos, a possibilidade da criança 

se sentir como objeto de desejo dos seus pais dará a oportunidade desse indivíduo 

crescer com o controle de sua ansiedade, assim como conseguirá atenuar suas 

necessidades libidinais e sua disposição para odiar.  

Para o psicanalista Bowlby (1997), a vinculação afetiva dá-se por meio da 

“atração que um indivíduo sente por outro indivíduo (pg.96)”. O autor considera que 

a relação afetiva é resultante do comportamento social de cada indivíduo, e que a 

agressividade é constitutiva dessa relação porque possibilita que sejam afastadas do 

relacionamento pessoas intrometidas, ao mesmo tempo em que penaliza o parceiro 

quando este faz algo considerado errado.  

O psicanalista considera que quando há a ameaça de perda existe um 

aumento na ansiedade que conseqüentemente desperta a raiva, já que essa 

ameaça gera também a frustração. No entanto, a conservação de um vínculo 

amoroso é sentida como fonte de segurança. 

Para Bowlby (1997), o modelo de experiência que um indivíduo tem durante a 

sua infância irá contribuir para se sentir segura, e assim ter competência para dar 

início e manter um relacionamento satisfatório. 

Com a pesquisa realizada nesse trabalho, foi observado que nos 

relacionamentos amorosos da sociedade atual há um movimento em que parece 

existir uma dificuldade na manutenção desse vínculo. Parece que a insegurança e a 

flexibilidade das pessoas atingiram um patamar em que são criadas problemáticas 

para a conservação das relações amorosas. 

Uma das hipóteses que levantamos para o entendimento dessa dificuldade 

em manter os laços afetivos está relacionada à constituição da sociedade pós-

moderna, em que os seus instrumentos estão envoltos por uma flexibilidade tal qual 

em que se perdem as referências antigas. Como tudo é concretizado de maneira 

rápida, há sempre a necessidade do novo, o que acarreta mudanças a todo o 

momento, até mesmo nos relacionamentos amorosos. 

Quem sabe, em outro estudo, possam ser trabalhadas questões como: o que 

as mudanças econômicas e a globalização promoveram nas constituições das 

relações humanas? Será que os papéis que a mulher tem angariado nas relações 

sociais contribuem para o movimento de não manutenção nas relações amorosas? 

O homem, com o avanço que a mulher tem tomado no mercado de trabalho, está se 

sentido castrado em sua masculinidade, o que gera uma falta de vontade para se 
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comprometer nos vínculos amorosos? A fluidez de todas as áreas da sociedade é 

que torna os relacionamentos amorosos em constante metamorfose? 

Acreditamos que uma infinidade de outras questões possa ser levantada para 

darmos início ao entendimento das dificuldades encontradas pelos indivíduos da 

sociedade pós-moderna em manter os seus relacionamentos amorosos. 

Na teoria freudiana, o recalque das pulsões sexuais e a idealização do objeto 

amado são os acontecimentos que validam o indivíduo a investir e a manter um 

relacionamento amoroso.  

No entanto, a partir dessa pesquisa foi possível observar que há uma 

preferência por enfatizar os impulsos sexuais, a fim de um júbilo individual, em que o 

parceiro muitas vezes é visto como somente objeto de satisfação, sem nenhuma 

função além dessa.  

A idealização também parece não ser mais deslocada para um objeto, uma 

vez que o indivíduo se auto-idealiza, e o parceiro é tomado como desprovido de 

qualquer qualificação. Aquele que ama não é desejante da falta, pois a falta está 

sempre deslocada para o ser amado.  

A partir das análises realizadas no presente trabalho é possível levantar a 

hipótese do quão as necessidades de amor têm primazia na instância do eu ideal, já 

que o discurso que prevalece é o da onipotência, no qual o indivíduo que ama sente 

em si a plenitude, não demonstrando grandes necessidades de estabelecer relação 

com o mundo devido a ele mesmo (o sujeito) ser provido de toda a perfeição de 

valor. 

Podemos pensar esse movimento como uma dificuldade em se abrir mão do 

que lhe trouxe satisfação em um passado remoto: é como se a pessoa fosse 

lembrada da sua onipotência infantil o tempo todo. Aqui, pelo menos no tocante às 

relações amorosas, o indivíduo parece não estar preparado para abdicar a perfeição 

narcisista da sua tenra idade. 

Para tratar da segunda questão, faz-se necessária uma observação a respeito 

das diferenças que permeiam uma sociedade e uma comunidade. 

No estudo que Freud (1913) realizou da união de indivíduos em grupos, ele 

propõe que essa disposição em sociedade deu-se a partir da lei do incesto. O autor 

considera ainda que para a compreensão da fundamentação na realização de uma 

sociedade, é preciso se pensar em dois dados: os elementos egoísticos e os 
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elementos eróticos. Acreditamos que esses elementos são de grande importância 

para o nosso entendimento do porquê seja tão difícil recalcar a perfeição narcísica. 

Por meio do elemento egoístico, temos a possibilidade de preservação e auto-

afirmação dentro da sociedade, e com o elemento erótico conseguimos suprir as 

necessidades sexuais. 

Freud acredita que a possibilidade de estar em grupo soma mais onipotência 

no indivíduo, e esta permite que o sujeito tenha mais sensação de amparo. Desse 

modo, é possível compreender porque é praticamente impossível viver fora da 

sociedade, e o quão tenebroso deve ser para uma pessoa viver na solidão. 

No entanto, indagamos se a sociedade pós-moderna está sendo capaz de 

possibilitar esse amparo para os indivíduos ou se está, será que ele está sendo o 

suficiente? 

Freud (1927) relata que o ser humano tem como propósito de vida a 

felicidade, porém, muitas vezes, para se chegar nesse sentimento, é estabelecida 

como meta evitar o sofrimento. 

Com o auxilio da análise feita nesse trabalho, é possível pensar que a 

necessidade de aparentar onipotência e autonomia esteja exatamente relacionada 

ao objetivo do ser humano em privar-se do sofrimento. Demonstrando-se perfeito e 

independente, o indivíduo pode isentar de sua consciência o sofrimento e a falta que 

faz parte de sua condição enquanto ser humano. 

Freud discursa também que para a permanência dos indivíduos em sociedade 

é mais interessante que exista a união de vários grupos em detrimento da união em 

pares.  

Percebe-se na atualidade uma nova modalidade de vínculo, o chamado 

“ficar”. Essa característica está deixando de ser peculiar e vem angariando cada vez 

mais espaço dentro dos relacionamentos amorosos. O “ficar” é um modelo 

valorizado pela sociedade, pois permite que uma pessoa esteja se relacionando com 

várias outras ao mesmo tempo. O “ficar” possibilita a união de “Todos com Todos” 

(termo utilizado por Lévy (1994) para designar aspectos da comunicação atual).  

Outra característica que parece ser muito valorizada na sociedade pós-

moderna é o sentimento do ter em detrimento do ser. O ter tem possibilitado à 

sociedade de consumo uma perfeição momentânea para aqueles que vivem do 

espetáculo, já que a imagem parece ter se tornado essencial.  
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Essa sociedade espetacular (Guy Debord, 2007) propõe uma vida de 

satisfação imediata e parece tornar a vida mais fácil, já que torna os indivíduos 

alienados, visto que essas sensações parecem dar o efeito de mais segurança para 

aqueles que se propõem a viver uma vida de consumo. 

Esse modelo de consumo nos relacionamentos amorosos possibilita também 

uma reflexão quanto aos investimentos que são dados: o “ficar” e o “consumir” 

validam para aquele que ama o quanto ele está disposto a “pagar por aquela 

mercadoria”. Fazendo uma analogia, é possível pensar que algumas modalidades 

de relacionamento poderiam implementar um seguro de relacionamento amoroso, 

em pela qual, no início da relação, já seria proposto um contrato do quanto investir e 

qual o acordo que pode ser feito caso exista a necessidade de ressarcimento desse 

investimento.  

Já nas comunidades a idéia que se tem é de um lugar que traga mais bem-

estar.  

O sociólogo Bauman (2003) propõe que pertencer a uma comunidade 

proporciona a sensação de mais proximidade e acolhimento, que muitas vezes uma 

grande sociedade não consegue contemplar.  

Nesse trabalho, a escolha de analisar as comunidades do ORKUT partiu 

dessas qualificações, tendo em vista que mesmo sendo virtual, torna-se um recorte 

do mundo real. 

A partir da pesquisa, foi observado que as comunidades do ORKUT 

realmente funcionam como um espaço de acolhimento, proporcionando a união 

entre pessoas que partilham das mesmas idéias.  

Essas comunidades também possibilitam uma discussão entre os anseios e 

as frustrações vivenciadas. E remete à indagação feita anteriormente sobre o 

amparo e a segurança proporcionados ou não pela sociedade já que, ao pensar nas 

comunidades virtuais abrimos caminho para uma possível interpretação de que a 

segurança nos relacionamentos não tem mais função específica na sociedade, e sim 

no próprio indivíduo que tem em suas mãos a possibilidade de se ligar ou não com 

outras pessoas. A única estabilidade que proporciona segurança parece vir da 

escolha do indivíduo conectar-se ou não com outros sujeitos. 

Além dessas contribuições, que não são passiveis de classificação em 

positivas ou negativas no momento, as comunidades virtuais trazem também em 
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seus discursos uma modalidade que já se tornou vigente no “mundo real”, que é o 

movimento constante das situações.  

Essa rapidez do mundo globalizado também possibilita aos parceiros um 

comprometimento com prazo de validade, já que tudo se dá por meio de constantes 

instabilidades, ou seja, as relações amorosas também adquirem grande flexibilidade. 

Essa flexibilidade é tida como forma de confirmar a independência, e até mesmo 

uma autonomia desejada. 

A partir desse estudo, verificamos a possibilidade de pensar que somos frutos 

de uma sociedade que representa a todo instante que temos de ter satisfação a todo 

o momento para se ter a sensação de pertencimento, isto é, temos de conseguir 

essa satisfação a qualquer custo, independente do acolhimento dado ao outro, do 

amor proporcionado, o outro precisa assumir sempre uma posição de ser quem 

satisfaz. 

Retornamos, então, à primeira questão levantada por esse trabalho: como os 

vínculos amorosos se constituem na pós-modernidade? 

Acreditamos que a única afirmação possível é de os relacionamentos 

amorosos estão se estabelecendo de maneira flexível, em que a satisfação é o 

ponto culminante do estabelecimento dos vínculos, e a perfeição é uma 

característica essencial para a continuidade desses relacionamentos. 

Se nos fosse possível realizar um diálogo entre o BEM-ESTAR e o MAL-

ESTAR dos relacionamentos amorosos na civilização pós-moderna, ele se daria da 

seguinte maneira: 

BEM-ESTAR 

- O que te faz Ser mal-estar? 

MAL-ESTAR 

- É o que te faz Ter bem-estar. 

BEM-ESTAR 

- Mas o que é Ter bem-estar se as definições mudam a cada conexão? 

MAL-ESTAR 

- Bem-estar é essa mobilidade desenfreada de satisfações inacabáveis. 

BEM-ESTAR 

- MAL-ESTAR, te proponho a “ficar” comigo para perceber o quanto as 

incertezas são inevitáveis, e que nessa minha posição de bem-estar só estou 

tentando novas maneiras de me sentir amparado. 
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MAL-ESTAR 

- BEM-ESTAR o que você está me propondo é um encontro do perfeito no 

imperfeito? 
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6. ANEXO 

O ORKUT tem a descrição de ser uma comunidade on-line, que tem por 

objetivo auxiliar para que a vida social das pessoas seja mais ativa e estimulante. A 

ferramenta da internet propõe que essa rede social que o ORKUT oportuniza dá aos 

seus membros a ajuda necessária para se manter contato com os amigos a partir de 

vários recursos (como vídeos, fotos, mensagens), além de possibilitar novas 

amizades e outros tipos de relacionamento. 

Na página de descrição sobre o ORKUT, é exposto que uma característica do 

site é a facilidade que possibilita aos seus membros conhecer ou manter contato 

com pessoas que tenham interesses em comuns, assim como facilita o encontro de 

pessoas que estejam em busca de um relacionamento afetivo ou encontros 

profissionais. Ainda nessa descrição, é relatado que a pessoa que se torna membro 

do ORKUT pode decidir com quem tem interesse de interagir, e antes de estabelecer 

o contato virtual, é possível ler o perfil de outros membros, assim como saber se 

estes têm amigos em comuns com você. 

O ORKUT define que sua missão é ajudar as pessoas a criarem uma rede de 

amigos íntimos.  

O país de origem do ORKUT é o Estados Unidos, o criador foi Orkut 

Büyükkokten, mas atualmente seu desenvolvedor e proprietário é o GOOGLE.  A 

rede de relacionamentos virtual foi criada no ano de 2004. 

Atualmente, os brasileiros são maiorias nessa rede social, atingindo o número 

de cinqüenta e um por cento, já o país do qual o ORKUT é originário conta apenas 

com dezessete por cento de membros americanos.  

A maior faixa etária das pessoas membros do ORKUT são de um pouco mais 

de sessenta por cento nas idades entre dezoito a vinte cinco anos, seguida de um 

pouco mais de treze por cento com pessoas entre vinte e seis anos a trinta anos.  

As comunidades do ORKUT são caracterizadas como fóruns que podem ser 

constantemente modificadas, em que cada comunidade tem uma descrição 

explicando o tema do qual se refere o nome da comunidade. 

Dentro das comunidades existem três ferramentas, são elas: fórum (parte em 

que os membros discutem assuntos propostos), enquetes (é a parte que se pode 

fazer uma pesquisa quantitativa das opiniões dos membros pertencentes das 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut_B%C3%BCy%C3%BCkkokten
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut_B%C3%BCy%C3%BCkkokten
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comunidades), e eventos (espaço para a divulgação de encontros fora da rede social 

virtual).  

Todas essas ferramentas são administradas pelo dono da comunidade (a 

pessoa que a inventou), o dono por sua vez pode escolher até dez moderadores 

para ajudá-lo a conduzir a comunidade.  O moderador diferencia-se do dono da 

comunidade por não poder modificar a descrição da comunidade, nem tampouco a 

foto dela.    
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