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"O homem moderno está isolado e sente-se solitário, mesmo que faça 
parte de uma multidão, ele não tem certeza de que pode compartilhar algo com 
os outros, salvo slogans e ideologias que capta dos meios de comunicação." O 
diagnóstico de Erich Fromm (Revolução da Esperança). 

 

 O primeiro contato com a sociedade  

              O convívio social do indivíduo e seu contato com a sociedade ocorre 
na família e quando ele começa a freqüentar o meio educacional, a escola. Nesta 
etapa de crescimento intelectual e social do homem, o ambiente escolar e seu 
componente pedagógico se encarregam de oferecer um leque de informações 
padronizadas pela sociedade, apresentando-as como o caminho a ser percorrido para 
alcançar o sucesso, a felicidade e a realização profissional. Erich Fromm afirma que  

“O homem moderno é alienado de si mesmo, de seus semelhantes e da 
natureza. (...) Transformou-se num artigo, experimenta suas forças de vida como 
investimento que lhe deva produzir o máximo lucro alcançável sob as condições de 
mercado existentes”.  

         A partir da definição da opção profissional, o homem admite uma função 
uniformizada da identidade, aceitando novamente os padrões impostos que estará 
‘condenado’ a seguir pelo resto da sua vida. Essa nova identidade pode ser 
considerada conseqüência do medo de aceitar a si mesmo, muitas vezes diluídos no 
indivíduo ou violentados ao decorrer da sua vida. Portanto, é possível dizer que é 
uma nova identidade.  

            As relações interpessoais vêm se tornando cada vez mais complexas 
e refletem aspectos sócio-culturais de uma nova realidade que podemos caracterizar 
como mundo virtual, em contraposição, ou mesmo como prolongamento, de um 
possível e já familiar mundo real. Ao perceber a Internet como um novo e 
determinante meio de comunicação que está mudando as formas de relacionamento 
entre pessoas e grupos, até que ponto as relações interpessoais poderão mudar após 
o surgimento da Internet, pois várias pessoas em todo o mundo já estão on line e 
muitos internautas passam a trocar momentos de sua vida social ‘real’ pela ‘virtual’ 

               O objetivo é questionar alguns aspectos comportamentais da 
natureza do homem inserido na sociedade, as mudanças repressivas que a 
sociedade exerce sobre ele e como ele se comporta diante de um ambiente criado 
pela mesma sociedade que o transformou e moldou para servi-la, oferecendo como 
paliativo a humanização de comunicação para a vida social, capazes de resgatar os 
valores humanos anteriormente ignorados.  

     As mudanças de comportamento e de relacionamentos interpessoais do 
homem contemporâneo e sua interação com a sociedade. As qualidades dos meios 
de comunicação são vistas como um possível resgate da essência dos valores do 
homem, baseada numa das mais importantes características da Internet que é a 
liberdade, permitindo que o usuário defina seus próprios limites como fuga da pressão 
que a sociedade exerce sobre a vida e o tempo de cada indivíduo. 
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      O homem vive numa sociedade repleta de novas regras que lhe são 
“cobradas” todos os dias e em todos os lugares. Essas regras vêm de todos os lados, 
pois dizem respeito ao comportamento interpessoal, a estética que enfatiza a criação 
da “embalagem” do próprio indivíduo como chamariz para a atenção dos seus 
semelhantes, de filosofias de vida para encontrar uma estrutura fundamentada para a 
defesa dos seus hábitos, costumes e opiniões pessoais. Numa sociedade violenta e 
insegura, o homem aparece perdido, sem saber onde encontrar um lugar que seja 
capaz de entretê-lo e que, portanto preencha os buracos causados por essa 
avalanche diária de stress psicossocial.  

Começa então um processo de uma “nova” identidade do homem, quando 
ainda criança, para que este seja recebido pela sociedade. Durante o processo de 
aceitação dessas mudanças, o indivíduo termina, inconscientemente, reprimindo sua 
essência, seus desejos e seus instintos naturais e assim transformando-se num 
homem “padronizado” e “fabricado”.  

Diante dessa resistência à sua própria natureza, é possível dizer que os 
diversos problemas psicológicos e desvios comportamentais do homem adulto se 
originam a partir do momento em que ele entra em contato com o mundo, interagindo 
com ele. Toda essa repressão causada pela família, representante da sociedade na 
vida da criança, desencadeará futuros problemas de identidade individual. Freud 
acreditava que “a civilização é produto da frustração dos instintos e, portanto, a causa 
de enfermidades mentais”          

 O homem moderno na sociedade capitalista  

 Na sociedade capitalista ocorre uma redefinição do sentido de “satisfação 
plena do indivíduo”, quando este assume que sua felicidade será conseqüência do 
seu sucesso profissional, do ganho de poder no trabalho e de poder de consumo. Ou 
seja, sua valorização passa a ficar diretamente ligada ao TER, POSSUIR e 
PARECER.  

 Diante da pressão exercida no homem pela cultura do “fazer” em troca da 
satisfação e realização pessoal, o indivíduo nega e se aliena dos seus próprios 
valores humanos. O medo de assumir que pode sofrer faz com que ele se sinta um 
indivíduo diferente, incapaz de competir por sua realização pessoal “material” e, 
portanto, sofrer um “corte” da sociedade a qual pertence.   

O fato de o homem pertencer a uma cultura capitalista faz com que ele aceite 
que a avaliação do seu valor como ser humano seja dado por sua capacidade de 
produzir, e que esta se transforme em sinônimo de autenticidade da sua 
personalidade individual no grupo. Esse comportamento leva o homem ao medo de 
não pertencer, ao medo de fracassar como indivíduo, ao medo da perda da sua 
identidade (que na verdade não passa de uma identidade social), ao medo da 
rejeição do grupo, ao medo de “ser humano”.  

 Não consciente do medo da vida, o homem se cansa da rotina de trabalho, 
cai no tédio, e se sente só. Essa solidão não é conseqüência do abandono do seu 
grupo e sim, causa da negação dos seus valores humanos, pelo vazio que carrega no 
seu interior ao “sentir e viver”. Na realidade, o tédio passa a ser uma constante da 
sociedade capitalista já que foi criado por ela, e o indivíduo passa a ser um 
consumidor compulsivo em busca de novidades sempre.  
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Um vazio que pode ser preenchido  

       O homem quer possuir para se sentir livre, mas não é consciente da sua 
ausência de liberdade quando não pode romper seus vínculos com o que possui, 
fazendo com que o indivíduo se sinta capaz, útil, e identificado com seu grupo, porém 
alimentando a solidão que carrega em si ao ignorar seus valores naturais.  

      Diante desse sentimento que o aterra diariamente, o homem se vê diante 
de um desafio íntimo que pode ser o começo do preenchimento dessa lacuna interna 
e do encontro de sua verdadeira identidade individual natural. O desafio citado refere-
se à coragem de SER a partir do autoconhecimento e da auto-aceitação. O homem 
neurótico, que é o homem moderno da sociedade capitalista, luta contra a sua saúde 
emocional ao evitar conhecer-se intimamente por temer o sofrimento e o fracasso. 
Confrontar o seu caráter significa se conhecer, deixar acontecer ou fazer sem ‘intuito 
de’. É a realização de desejos sem pressa, sem pressão, sem razão, para a sua 
satisfação imediata ou momentânea. O homem não permite ter essa liberdade e se 
resguarda com uma culpa que não é capaz de superar e nem de entender. Ele possui 
duas atitudes existenciais, o TER e o SER.  O “ter” está calcado nas ações do homem 
ao incluir a razão, que representa o seu lado “egóico”. Essa atitude é a que domina o 
homem diariamente porque faz parte da estrutura do seu ser.  

       O “ser” envolve atitudes realizadas através das sensações do indivíduo, 
sem um objetivo a ser atingido, nascendo naturalmente do seu interior, sendo até 
inconscientemente realizado. Ao contrário do que deveria acontecer, o homem “se 
esquece” e se valoriza pelo o que é capaz de produzir.  

    A solução do dilema “ser e viver” do homem pode estar no aprender a 
entregar-se às emoções, a aceitá-las e respeitá-las como parte da sua 
individualidade. É a permissão do homem de ser realmente quem ele é, reconhecer 
sua essência, apresentá-la aos seus semelhantes e desfrutar dela plenamente.  

      Erik Erikson(1959), forneceu um modelo do desenvolvimento da 
personalidade que abrange toda a vida, baseando sua compreensão do 
desenvolvimento no princípio epigenético, fundamentado em oito fases psicossociais, 
a sexta fase: intimidade versus isolamento, refere-se que a intimidade psicológica 
com outra pessoa não pode ocorrer, senão quando a identidade individual se 
encontra estabelecida. A intimidade envolve a capacidade de interação psicológica 
com outra pessoa, com a certeza de que a sua identidade não será destruída nessa 
união. 

    O psicanalista, Salézio Plácido Pereira, em seu livro O Dilema do Ser 
Humano na Existência, destaca que não existem somente dois tipos de “ser”; existe 
uma multiplicidade: o ser material, o ser vivo, o ser consciente, o ser espiritual, o ser 
possível, o ser real, o ser íntimo, o ser necessário etc... Reduzir esta diversidade a 
uma única posição do “ser em si e “para si” é desconhecer gravemente a riqueza do 
ser, é em um certo sentido impor ao ser um sistema rígido e estreito que repugna e 
leva-o à fragmentação. 

 O Homem e sua capacidade de conviver e contribuir com o grupo e com a qualidade 
do ambiente em que trabalha 
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Uma das características básicas do individuo, como ser social e gregário, é a 
necessidade de companhia, reconhecimento e afeto. Isso é evidente tanto na vida 
privada como no trabalho. 

O relacionamento entre os membros de um grupo, seja de simpatia e 
amizade ou de antipatia e confronto, resulta, respectivamente, na criação ou na 
destruição de sua eficácia como equipe.  

 
                Uma empresa, por ser composta por pessoas, representa uma 
comunidade, um grupo, o qual, por sua vez, se divide nos mais diversos subgrupos, 
cujos membros mantêm relacionamentos constantes entre si bem como com o mundo 
externo à empresa. Sabe-se, que o trabalho, realizado por equipes harmoniosas, 
resulta em maior produtividade e qualidade, além de representar uma importante 
fonte de satisfação e auto-realização para os seus membros.  
 
                Partindo da definição que um "grupo" ou "equipe" é toda reunião de dois ou 
mais indivíduos em torno de um objetivo comum, é essencial que haja um 
relacionamento positivo entre seus membros, o que nem sempre ocorre 
espontaneamente. Equipes são compostas por pessoas cujos interesses e 
necessidades individuais raramente são totalmente coincidentes. Essas diferenças 
podem gerar tensões, causadoras, por vezes, de conflitos abertos, tanto 
intradepartamentais como interdepartamentais.   
 
                Podemos resolver possíveis tensões e conflitos, tanto entre indivíduos 
como entre equipes, buscando uma solução através da negociação. Esta deve ser 
objetiva, enfatizar a cooperação, respeitar as opiniões e os sentimentos dos outros, e 
procurar a melhor solução, abordando o problema racionalmente.  
 
                 Para que se crie o espírito de equipe é importante que seus membros se 
integrem. A integração de um novo membro no grupo é freqüentemente ameaçada 
por bloqueios pessoais, tais como medo, preconceitos, timidez e problemas de 
comunicação. Por um lado, é recomendável que a pessoa reconheça suas 
dificuldades e tente superá-las. Por outro, o grupo deve ajudá-la, dando-lhe apoio e  
confiança.  
 
                 O espírito de equipe tem ainda, como um de seus alicerces, a abordagem 
sistêmica na empresa, que propicia o desencadeamento de reações altamente 
positivas por parte dos funcionários: melhor compreensão do trabalho individual gera 
mais interesse; mais interesse aumenta a motivação; mais motivação estimula maior 
empenho; e esse conjunto levará a resultados individuais e globais de alto nível.  
 
                 O relacionamento interpessoal positivo pressupõe, é claro, participação e 
colaboração entre seus membros. A colaboração traz benefícios tanto para os 
funcionários como para a empresa como um todo. Pessoas que colaboram são 
motivadas e sentem-se realizadas. Isso diminui o "stress", criando maior harmonia 
interior, o que, por sua vez, resulta em maior eficácia no trabalho.  
 
                Consequentemente, a empresa que conta com "colaboradores", garante 
maior produtividade e qualidade de seus produtos e/ou serviços, empregando menos 
tempo para realizá-los além de diminuir seus custos - o caminho certo para o 
sucesso.  
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                A interação em qualquer ambiente que seja nasce da aceitação, 
desprendimento e acolhimento, e no mundo atribulado em que vivemos às vezes não 
nos damos conta disto. Relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo, é abrir-se 
para o novo.  

                Passamos mais tempo em nosso ambiente de trabalho do que em 
nosso lar, e ainda assim não nos damos conta de como é importante estar em um 
ambiente saudável, e o quanto isto depende de cada um. 

  
                Para Freud (1922) “um caminho por via da imitação, conduz da 
identificação à empatia, isto é, à compreensão do mecanismo pelo qual ficamos 
capacitados para assumir qualquer atitude em relação à vida mental”.  

Em seu ambiente de trabalho as pessoas estabelecem um processo de 
trocas que pode ser fundamental em momentos de crise ou quando são necessárias 
cargas extras de esforço. Assim, o relacionamento interpessoal, influencia 
sobremaneira a percepção do indivíduo sobre o seu papel e a sua importância na 
organização e, principalmente, interfere em sua atitude diante das tarefas que lhe são 
apresentadas. Conscientizar-se de suas dificuldades comportamentais e da falta de 
habilidades empáticas, seja através de uma auto-avaliação, pode despertar um olhar 
novo do indivíduo sobre si mesmo, trazendo à tona visões que sobrescrevem 
mecanismos até então inconscientes. Neste momento, estará aberto para modificar 
suas atitudes perante o seu grupo. As simples iniciativas podem trazer efeitos 
positivos, analisando as eventuais divergências entre a imagem que faz de si e a 
percepção dos outros, e revendo a sua postura no que diz respeito aos 
relacionamentos. Cabe destacar que as habilidades empáticas não podem ser vistas 
isoladamente no contexto das organizações. Devem ser percebidas como um 
elemento facilitador, que pode contribuir para a motivação e, conseqüentemente, para 
o desempenho dos funcionários. A capacidade de identificar o ambiente adequado, 
ético, integração com a cultura estabelecida e a relação entre empatia, motivação e 
sucesso – e que venham a colaborar com a melhoria dos relacionamentos nas 
organizações, a qualidade de vida das pessoas em seus ambientes de trabalho e sua 
produtividade. 

                  Erich Fromm (1900 - 1980), um dos mais destacados da 
psicanálise contemporânea, conformou suas doutrinas de que o homem é fruto de 
fatores psicológicos, intrínsecos, acrescidos de outros, extrínsecos, sociais. Em seu 
livro A Arte de Amar, discute os aspectos do amor, com uma visão da natureza das 
relações que são comuns a todos os seres humanos. 

Os seres humanos têm uma tendência natural de pressupor que amar é uma 
coisa fácil, buscamos ser amados antes que amar, esquecendo que a capacidade de 
amar só se adquire na natureza pessoal. O amor infantil diz Te amo porque te 
necessito (o qual é um afeto egoísta); mas o amor maduro expressa; Te necessito 
porque te amo. 

Existem vários tipos de amor que convém classificar na seguinte seqüência: 
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- Amor filial: É o vínculo que unifica o núcleo familiar mediante relações 
frutíferas entre pais e filhos. 

- Amor materno: É a aceitação incondicional onde a mãe ama o filho sem 
depender de nenhum mérito nem qualidade que influa na sua determinação em 
escolher e cuidar de seus filhos. 

- Amor paterno: Baseia-se na condição dentro da qual o filho cumpra ou 
obedeça às normas de comportamento estabelecidas pela autoridade do pai, que o 
protege e motiva o filho a pôr em prática a sua capacidade de lealdade, respeito e 
responsabilidade necessários na vida adulta. 

- Amor a si mesmo: Consiste numa adequada valorização da nossa auto-
estima sem a qual é impossível estabelecer qualquer tipo de apreço pelas pessoas 
que nos rodeiam. 

- Amor romântico: É a atração física e mental que produz uma 
compatibilidade de sentimentos entre duas pessoas, o que gera uma relação de 
reciprocidade entre o casal que os liga. 

- Amor neurótico: Existe, não obstante algumas falsas concepções do amor 
que deveríamos identificar para evitar manter relações humanas que afetem a nossa 
saúde integral, pelo que Fromm recomenda de evitar obsessionar-se com uma 
pessoa em particular amor idolátrico que reduz o nosso suposto amor a uma simples 
dependência psicológica que gera uma profunda pena, frustração e desilusão. 

Por último Erich Fromm recorda que amar é a ação de dar a vida sem 
reservas enquanto que o egoísmo mata a vontade da pessoa que deseja receber o 
que não é capaz de gerar em qualquer pessoa (Aqui aplica-se perfeitamente a lei da 
reciprocidade onde mais bem-aventurada coisa é dar que receber).  

A arte de amar é o empreendimento mais importante a que podemos aspirar 
nesta vida. Sim, como uma planta, o semeamos através da confiança e empatia, o 
regamos com carinho e perseverança e o cultivamos com o conhecimento mais 
íntimo das pessoas que amamos.  

 

Humanizar e "Humorizar" 

                  A revista vencer Edição 87, de janeiro de 2008, na matéria 
Humanizar e “Humorizar”,  diz que nós, seres humanos, somos mesmo criaturas 
interessantes.  Inventamos máquinas para que elas fizessem o trabalho pesado e 
repetitivo – assim, poderíamos ficar livres para nos ocupar de coisas mais humanas 
como criar, descobrir, nos desenvolver e desfrutar a vida.                               

   Curiosamente, em vez de focar o que nos humaniza, acabamos nos 
maquinizando. Em nossa sociedade moderna e altamente tecnológica, nos obrigamos 
a ter elevado desempenho, ser altamente produtivos, não falhar nunca e não parar 
jamais. Levamos tudo isso tão a sério que mal deixamos espaço para a 
espontaneidade e o bom humor em nossa vida, tornando-a sisuda e dramática.  
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   A realidade que criamos nos desumaniza e "desumoriza". A todo instante 
estamos dizendo a nós mesmos coisas como: "A vida é dura. Preciso ser competitivo. 
Poucos conseguem chegar lá. É preciso lutar para ser feliz”. São pensamentos desse 
tipo que povoam o inconsciente coletivo, passando de pessoa para pessoa e de 
geração em geração, e se estabelecem como verdades imutáveis. 

             Queremos verdadeiramente é liberdade, satisfação, criatividade, 
prosperidade e prazer. Queremos ser felizes, e não só em uns poucos momentos da 
vida, mas a vida toda. 

 Precisamos-nos re-humanizar e re-humorizar.  Tomar consciência de nossas 
crenças, começando a escutar o que dizemos a nós mesmos, da comparação com os 
modelos de sucesso que a sociedade impõe. Vêm dessa comparação auto-sugestões 
limitantes como "não tenho tanta competência como fulano", "meu carma é ser pobre" 
ou "não mereço ser bem-sucedido".  

 Ao dizer coisas positivas, criamos um posicionamento e uma conduta 
positiva ao longo do tempo, nos tornar capazes de interpretar os acontecimentos da 
vida de modo positivo. Como dizem os físicos quânticos, não há uma única realidade, 
mas múltiplas – tudo depende do ponto de vista de quem a observa. Uma demissão, 
o fim de um casamento, a falência de uma empresa, até mesmo a morte de alguém, 
tudo isso pode representar uma tragédia ou uma libertação. Sendo assim, podemos 
começar a olhar nossas dificuldades, perdas e problemas como eventos que podem 
nos trazer algo de bom, quem sabe uma mudança, a oportunidade de recomeçar ou a 
chance de tomar um rumo completamente diferente.    

              A substituição de crenças negativas por positivas pode muito mais do que 
mudar nossa realidade. Pode também nos humanizar, na medida em que saímos das 
crenças herdadas e comportamentos automáticos do inconsciente coletivo e 
assumimos, plenamente, o nosso poder criativo. E pode também nos "humorizar", 
pois uma pessoa capaz de criar a realidade que deseja viver tem motivos de sobra 
para viver bem-humorada.  

 Harri Stack  Sullivan, desenvolveu sua teoria em hospitais psiquiátricos onde 
trabalhava, o que permitiu observar as pessoas se relacionando. 

 Personalidade como conceito relacional é padrão relativamente duradouro de 
situações interpessoais recorrentes que caracteriza uma vida humana. A 
personalidade é uma entidade hipotética que não pode ser isolada das situações 
interpessoais, e o comportamento interpessoal é tudo o que podemos observar como 
personalidade, ela não existe a priori, se constrói na relação com o outro. 

 Dinamismos humanos caracterizam as relações interpessoais relação 
habitual de uma pessoa em relação a outras, mesmos dinamismos básicos tem o 
objetivo de satisfazer as necessidades básicas, como: ar, água, comida e calor - e 
necessidades emocionais, especialmente por contato humano e por expressar os 
próprios talentos e capacidades, que é distintamente humano depende das interações 
sociais. 
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A arte de se relacionar  

                A vida moderna propicia diversas facilidades na comunicação. Podemos, 
por exemplo, fazer uma espécie de “viagem internacional” quando estamos em uma 
videoconferência, tendo como participantes funcionários de empresas em países da 
Europa, ao mesmo tempo em que respondemos a mensagens eletrônicas de um 
escritório da América do Norte. Tudo isso sem sair da própria cidade natal, apenas 
com algumas adaptações ao horário.  

  Em alguns casos, no entanto, as maravilhas da modernidade podem levar a 
certos problemas. A velocidade na troca de informações chega a frações de segundo 
e parece obrigatório que as atitudes sigam o mesmo ritmo acelerado.  

 Mas sabemos que alguns profissionais necessitam alongar-se em alguns 
temas, com a finalidade de fornecer ao receptor da mensagem informações mais 
detalhadas, ou até mesmo debruçar-se sobre um problema para uma análise mais 
acurada, hoje pode ser identificado por alguns como falta de produtividade, foco e 
concisão – ou os três juntos, dependendo da ocasião.  

 A partir desses fatos surge uma série de dúvidas. Será que se deve marcar 
uma reunião? Afinal, há o deslocamento, o tráfego intenso, congestionamentos. Não 
seria, talvez, mais adequada uma prática mensagem eletrônica? E um bate-papo bem 
rápido no telefone poderia ser menos impessoal? Definitivamente, os tempos 
mudaram. Então, o que fazer? A resposta para essas indagações poderia ser: 
relacione-se e descubra a solução para essas e quaisquer outras questões que 
venham a surgir.  

O significado de relacionamento como a capacidade de relacionar-se, 
conviver ou comunicar-se com os outros. Pode-se perceber que, seja na classificação 
verbal ou no significado da palavra em si, é impreterível existir o outro para que se 
tenha enfim um relacionamento.  

              A despeito de todos os avanços tecnológicos e ferramentas fantásticas para 
ganho de velocidade na arte de comunicar-se, uma coisa ainda não mudou é a 
importância de realmente ouvir o outro. Mais importante: fazer-se entender e entendê-
lo. Você precisa estar aberto, apto a criar uma ligação. Precisa acreditar nesse 
vínculo, tendo em mente que isso implica troca, confiança e reciprocidade. Isso fará 
com que tenha uma conjugação efetiva e, enfim, um relacionamento.  

 Deve-se ter sempre consciência de que do outro lado de um contrato, de 
uma simples mensagem, de um telefonema ou de qualquer outro meio tecnológico 
existente, há uma pessoa. E esta, para que se sinta convidada a relacionar-se, 
precisa sentir que faz parte, que é ouvida e entendida.  

              E a maior de todas as conquistas é que você terá realmente se relacionado 
com uma pessoa, com anseios, interesses, necessidades, dificuldades e exigências. 
Igual a todas. Os relacionamentos construídos com base na essência dos seres só 
tendem ao sucesso e à longa duração. Dificilmente serão estremecidos por 
intempéries da correria do dia-a-dia. 

Salézio Plácido Pereira, Em seu livro Considerações sobre A Psicanálise 
Humanista, diz que é preciso entender o nosso papel no universo, na existência na 
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sociedade, para poder se mover com a sutileza necessária sem ofender e agredir a 
qualquer pessoa. Não é pela imposição que ganhamos à confiança das pessoas, 
disto elas já estão fartas, o outro modo de se relacionar é usar o dialogo, a escuta, o 
afeto, a sinceridade, a honestidade, a coerência a ética, a verdade, a simplicidade. 
Onde elas possam ser respeitadas e valorizadas pela sua condição de pessoa 
humana. 

  Alfred Adler, afirma que o íntimo do ser humano é povoado de lutas pelo 
poder, sentimentos inferiores e competições. É assim que o homem busca a atenção 
de seus companheiros, tenta se destacar no meio do todo e se defender de um meio 
agressivo e desconhecido. Estes processos contribuem para o desenvolvimento da 
personalidade do indivíduo. Os valores podem, a partir de então, ganhar contornos 
negativos, com a intensificação da concorrência e da agressividade, ou positivos, com 
o crescimento da solidariedade entre as pessoas, e a consciência cada vez mais 
clara de que perder uma disputa não é humilhante. Como geralmente, nestes 
momentos de derrota, não há ninguém ao nosso lado para nos mostrar esta face 
afirmativa da realidade, é quase inevitável à queda no Complexo de Inferioridade. 

   Percebe-se, que o maior algoz e adversário da nossa personalidade hoje é 
a opinião do outro, que pode provocar em nossas emoções distúrbios os mais 
variados, bem como patologias psíquicas sérias. Neste momento de ansiedade 
extrema, é comum inventarmos em nosso interior um super-herói, através do qual 
podemos atuar emocional e socialmente, com prejuízos atenuados pela nossa 
criação mental. Afinal, o ser humano não suporta a marginalização, a rejeição social e 
a solidão. 

    Adler, atribui muito do fracasso humano a uma carência de sentimento 
social. Todos os fracassos: neuróticos, psicóticos, criminosos, ébrios, suicidas, 
pervertidos e outros, são fracassos porque lhes faltam o sentimento de solidariedade 
humana e o interesse social. Abordam os problemas de ocupação, amizade e sexo 
sem a confiança de que possam ser solucionados por cooperação. O objetivo de 
sucesso resume-se a um objetivo de mera superioridade pessoal fictícia e seus 
trunfos só têm significado para elas. 

 

Uma solução moderna na ponta dos dedos  

   

   Diante de uma sociedade que se renova a cada segundo, graças a seu 
desenvolvimento tecnológico, e diante da atração do homem pelas máquinas, a 
Internet vem despertar um grande interesse. Sendo um produto da sociedade, a 
Internet poderia ser também um obstáculo para o desenvolvimento emocional do 
homem, mas é através dela que o próprio indivíduo encontra uma porta para o auto-
conhecimento graças às novas características que seu ambiente proporciona aos 
seus usuários.  

    A sociedade criou um mundo novo dentro de um computador repleto de 
novidades em todos os campos, que torna acessível a comunicação globalizada e 
que também traz ao homem a possibilidade de estabelecer novos tipos de 
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relacionamento interpessoal, devido a sua capacidade de desenvolver formas 
‘virtuais, porém reais’.  

    A fugacidade da rede é um dos seus maiores atrativos, pois a interação é 
imediata e de validade ínfima, facilitando, portanto, a escolha das companhias e a 
duração das relações que se criam ou mantém. Outra característica a ser 
mencionada é que, estando em casa, onde a Internet pode ser acessada 
normalmente e os usuários se sentem mais seguros, mais concentrados e mais à 
vontade para falar com os demais sobre si mesmos, redefinindo seu tempo e 
disposição, usando a Internet como meio de definição personalizada para as novas 
formas de relacionamento interpessoal. Essas características podem provocar 
mudança de comportamento social do homem e da sua visão de tempo e de mundo, 
sendo abordadas para esclarecer as mudanças nos relacionamentos humanos, que 
atualmente não satisfazem totalmente as necessidades do homem inserido na 
sociedade contemporânea.  

    A história da humanidade é a história da busca da individuação e da 
aspiração de liberdade. A busca da liberdade não é um processo metafísico, é a 
resultante necessária do processo de individuação e da expansão da cultura. Os 
sistemas autoritários não podem extinguir as condições que dão lugar à individuação, 
nem exterminar a busca da liberdade que surge nestas condições. 

 
                  O mal neurótico, afirma Karen Horney, não está contido na natureza da 
existência humana, e, principalmente, não é determinado por uma dada constituição 
sexual, mas sua causa se encontra na estrutura e configuração da sociedade. As 
condições inerentes à sociedade, que Karen Horney responsabiliza pelo 
aparecimento das neuroses. 

     O ser humano é fruto do meio em que vive e que é gerido por 
necessidades básicas que os podem motivar ou não, são elas: necessidades 
fisiológicas como: alimentação, sono, atividades física, satisfação sexual etc; 
necessidades psicológicas: como segurança íntima, participação, autoconfiança e 
afeição; necessidades de auto-realização: como impulso para realizar o próprio 
potencial, estar em contínuo autodesenvolvimento. Estas necessidades não 
satisfeitas também são motivadoras de comportamento, podendo levar a: 
desorganização de comportamento; agressividade; reações emocionais; alienação e 
apatia. 

    Supõe-se que os relacionamentos interpessoais dependerão das 
realizações e satisfações das necessidades individuais, mas também se pode 
verificar que muitas vezes os homens se comportam de forma dualista.  
O homem se caracteriza por um padrão dual de comportamento: tanto pode cooperar 
como pode competir com os outros. Coopera quando os seus objetivos individuais 
somente podem ser alcançados através do esforço comum coletivo. Compete quando 
seus objetivos são disputados e pretendidos por outros. 

As pessoas são produtos do meio em que vivem, têm emoções, sentimentos 
e agem de acordo com o conjunto que as cerca seja o espaço físico ou social. 

                A valorização do ser humano, a preocupação com sentimentos e 
emoções, e com a qualidade de vida são fatores que fazem a diferença. O trabalho é 
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a forma como o homem, por um lado, interage e transforma o meio ambiente, 
assegurando a sobrevivência, e, por outro, estabelece relações interpessoais, que 
teoricamente serviriam para reforçar a sua identidade e o senso de contribuição.  
 
 
                  Cada pessoa tem uma história de vida, uma maneira de pensar a vida e 
assim também o trabalho é visto de sua forma especial. Há pessoas mais dispostas a 
ouvir, outras nem tanto, há pessoas que se interessam em aprender constantemente, 
outras não, enfim as pessoas tem objetivos diferenciados e nesta situação muitas 
vezes priorizam o que melhor lhes convém e às vezes estará em conflito com ela 
própria; 

      Para Karen Horney, os conflitos mais importantes estão baseados em 
questões interpessoais não resolvidas. Os indivíduos diferem no equilíbrio entre três 
orientações interpessoais: aproximar-se, voltar-se contra e afastar-se (das pessoas). 
A psicanálise é a terapia preferível, mas a auto-analise pode ser um suplemento 
importante. A cultura é muito importante na modelagem da personalidade, 
especialmente por meio dos papeis sexuais, e poucas mudanças fundamentais 
ocorrem na personalidade após a infância. 

       O Objetivo da psicoterapia é provocar mudanças fundamentais na 
personalidade. Isto envolve varias metas: aumentar a responsabilidade pessoal, 
tornar-se mais genuinamente independente dos outros; vivenciar os sentimentos de 
modo mais espontâneos; e entregar-se a vida de maneira plena, sincera e 
despretensiosa.(Horney, 1945. 

       A psicanálise abre-nos uma porta para entrar na nossa intimidade, que é 
o encontro com nós mesmos. Vivemos o externo, lutamos por um ideal que esta fora 
de nós e que é o material ou materialismo, e aos poucos perdemos a nossa 
identidade como serem humanos. 

       A psicanálise nos ajuda a libertar-mos das amarras que nós mesmo de 
alguma forma permitimos que fossem colocadas em nossas vidas, por achar que o 
outro pode nos guiar e fazer a nossa felicidade, quebrar regras que já vem desde a 
infância e poder dizer para nós mesmos que não somos mais essa criança cheia de 
medos e incertezas e que agora podemos viver a vida, ter a liberdade de pensar e 
agir, traçar metas e alcançar nossos objetivos. 

       Viver o nosso eu e entender e respeitar o próximo, a família, a 
humanidade, mediante isso tudo a psicanálise vem dar como base esta estrutura do 
ser, para resgatar o que há de bom em nós. O homem superior busca em si mesmo o 
que quer, enquanto o homem inferior busca nos demais. 
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