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RESUMO 

A individualização do ser, vivendo uma realidade virtual, onde os limites entre 

ficção e realidade são invisíveis; os relacionamentos frágeis e sem vínculos sem 

preocupar-se com o outro, a falta de uma moralidade mínima que possibilitem as 

relações amorosas ou de amizade, procura  de um “eu idealizado”, encontrados pelo 

indivíduo em games e sites de relacionamentos na internet; a valorização da morte, 

o indivíduo sentindo-se dispensável na sociedade moderna-contemporânea,  cada 

vez mais o único responsável pela construção do seu Eu. A finalidade desta 

pesquisa é demonstrar que a assimilação virtual por parte das pessoas desenvolve a 

nível inconsciente uma falta de ética, não existe valores, sendo muito enfatizada a 

solução dos conflitos entre as pessoas na utilização da perseguição e da justiça com 

as suas próprias mãos.   
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1 . INTRODUÇÃO 

Pretende analisar o modo pelo qual a psicanálise se situa em relação à 

concepção moderna da pessoa, buscando explicações dentro das teorias 

psicanalíticas às ações morais, o paradoxo do ser dentro de uma sociedade que 

exige uma definição do homem como indivíduo diferenciado e ao mesmo tempo 

cumpridor de valores sociais considerados básicos e comuns. Reflexão entre 

moralidade e responsabilidade buscando dentro da teoria e técnica psicanalíticas 

ajudar o indivíduo em seu autoconhecimento, incluir a dimensão afetiva nas relações 

capaz de possibilitar o fortalecimento dos laços sociais. 

Desenvolver, dentro de um tema considerado de grande relevância social, as 

mudanças de condutas dos indivíduos quanto a sua posição dentro da sociedade 

moderna-contemporânea que manipula, direciona, descaracteriza valores 

considerados básicos e comuns para a vida dentro de uma realidade cotidiana. A 

grande influência e intrusão da internet e games no dia-a-dia dos indivíduos, 

afastando-o do convívio familiar, comunitário, ambientes naturais das relações 

sociais e culturais. Instituições que tradicionalmente sustentavam social, cultural e 

politicamente o indivíduo; família, religião, partidos, encontram-se sem nenhuma 

legitimidade social, dificultado a construção de sua identidade. 

Contrapor alguns comportamentos dos indivíduos através do uso da internet, 

games e um movimento de contra-cultura como forma de extravasarem seus 

desejos inconscientes, que o afastam de responsabilidades e moralidades que os 

tornam humanos, numa sociedade moderna-contemporânea que promove distâncias 

entre os indivíduos. A psicanálise, sua contribuição na identificação de inquietações 

e neuroses, sua atuação na constituição de um ser capaz de desenvolver um senso 

moral, ético, consciente de si e dos outros, condição para toda sociabilidade. 
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2 . SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Erich Fromm em Psicanálise Da Sociedade Contemporânea, compara o 

homem com a sociedade histórica de seu tempo, no século XIX o problema era o de 

Deus estar morto; no século XX é o do homem estar morto. No século XIX 

desumanidade significava crueldade; no século XX significava auto-alienação 

esquizóide. Sobre o nosso século, devemos refletir a cerca do que nos torna 

humanos, próximos e distantes, morais e imorais, é imprescindível que nos 

perguntemos sobre quem está próximo e distante, a sociedade, como qualquer um 

de nós, elege seus próximos e seus distantes, de acordo com o sociólogo polonês 

Zygmund Bauman, a responsabilidade é o tijolo que constitui todo nosso 

comportamento moral e surge a partir de toda relação de proximidade do outro. 

Antes de toda e qualquer relação social, a moralidade é, antes de tudo, 

responsabilidade para com este próximo, condição de possibilidade para toda 

sociabilidade. 

Transformando este próximo em um distante, em um estranho, estamos indo 

de encontro ao que é chamado uns dos grandes males do nosso século, a solidão, 

individualização, onde podemos substituir a responsabilidade pelo ressentimento e 

deste modo, suportarmos sem nos sentirmos moralmente atingidos ou imorais, a 

injustiça, o sofrimento.  

De acordo com Bauman, a condição existencial do indivíduo moderno é de 

constante deslocamento e mobilidade. Trata-se de uma existência em que todos os 

indivíduos estão deslocados de forma permanente. São estranhos em toda parte e, 

apesar de seus esforços em contrário, em todos os lugares. Não há um só lugar na 

sociedade em que estejam realmente à vontade e que possa lhes conferir uma 

identidade natural. A identidade individual torna-se portanto algo a ser alcançado (e 

presumivelmente a ser criado) pelo indivíduo envolvido (Bauman,1999, p.211). 

Assim, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que precisa definir uma diferença 

única e estável entre sua própria pessoa e o mundo social, é indispensável que este 

mundo ao qual precisa se distinguir, o reconheça como indivíduo autônomo e 

diferenciado, por outro lado, o indivíduo não pode constituir-se assim sem colocar 

em risco seu propósito, ou seja, construir uma identidade social supõe o 

cumprimento de duas tarefas simultâneas: o desenho de uma individualidade capaz 
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de diferenciar-se suficientemente de seus pares e ser aceita pelos mesmos e a 

capacidade de possibilitar o fortalecimento de laços sociais em conformidade a 

alguns valores sociais considerados básicos e comuns. Para Bauman (1999), o 

paradoxo desta individualidade que só pode ser construída pela confirmação social é 

o fundamento existencial do que ele denomina de competência especializada, ou 

seja, um sistema composto por uma série de especialistas que, embasados em 

alguma ciência e/ou técnica, exercem a função de mediadores capazes de gerenciar 

estas exigências paradoxais. 

  A teoria e a técnica psicanalíticas passam a ajudar o indivíduo na busca 

de seu autoconhecimento, na revelação de seus desejos mais profundos, o 

reconhecimento pelo outro de que temos uma subjetividade, uma diferença, de um 

modo específico de constituição das subjetividades, que passa, na prática, pelo 

reconhecimento do outro. 

  Hoje nas sociedades das imagens ou nas sociedades de consumo, é 

aquilo que consumimos que produz tanto a diferença quanto a igualdade: quanto 

mais exposto e publicitário for o que antes era tido como íntimo, privado e pessoal, 

mais reconhecimento se obtém, e é apenas este tipo de reconhecimento que pode 

conferir-nos uma sensação mínima de identidade, íntima e fugidia, como qualquer 

outro produto na mídia, em uma sociedade das imagens e de consumo, também 

temos a questão dos tênues limites entre ficção e realidade, quando observamos a 

incapacitação de alguns indivíduos para a vida real, pela difícil tarefa de viver na 

realidade, pois viver é um grande risco, incerteza e imprevisibilidade são a base de 

tudo, relações construídas em  um mundo dominado por um mercado cada vez mais 

flexível, móvel, globalizado. Construir uma ética humana possível, uma moralidade 

que possa escapar ao impasse proximidade/ responsabilidade, distância/ ausência 

de preocupação moral.  

Conforme o psiquiatra Augusto Cury, a mídia seduz a maioria dos jovens com 

estímulos rápidos e prontos, transportando-os sem que façam esforço para dentro 

de um mundo excitante, para uma realidade virtual bombardeada de estímulos 

prazerosos, aumentando o limiar do prazer na vida real, formando indivíduos que 

perdem o prazer nos pequenos estímulos da rotina do dia-a-dia, precisam fazer 

muitas coisas para ter um pouco de prazer, o que gera personalidades flutuantes, 

instáveis, insatisfeitas. Temos uma indústria de lazer complexa. Deveríamos ter a 
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geração de jovens mais felizes que já pisaram nesta terra. Mas produzimos uma 

geração de insatisfeitos. Não estamos educando a emoção nem estimulando o 

desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, tais como contemplar 

o belo, pensar antes de reagir, expor e não impor as idéias, gerenciar os 

pensamentos, ter espírito empreendedor. 

Erich Fromm em Psicanálise Da Sociedade Contemporânea, compara o 

homem com a sociedade histórica de seu tempo, no século XIX o problema era o de 

Deus estar morto; no século XX é o do homem estar morto. No século XIX 

desumanidade significava crueldade; no século XX significava auto-alienação 

esquizóide. Sobre o nosso século, devemos refletir a cerca do que nos torna 

humanos, próximos e distantes, morais e imorais, é imprescindível que nos 

perguntemos sobre quem está próximo e distante, a sociedade, como qualquer um 

de nós, elege seus próximos e seus distantes, de acordo com o sociólogo polonês 

Zygmund Bauman, a responsabilidade é o tijolo que constitui todo nosso 

comportamento moral e surge a partir de toda relação de proximidade do outro. 

Antes de toda e qualquer relação social, a moralidade é, antes de tudo, 

responsabilidade para com este próximo, condição de possibilidade para toda 

sociabilidade. 

Transformando este próximo em um distante, em um estranho, estamos indo 

de encontro ao que é chamado uns dos grandes males do nosso século, a solidão, 

individualização, onde podemos substituir a responsabilidade pelo ressentimento e 

deste modo, suportarmos sem nos sentirmos moralmente atingidos ou imorais, a 

injustiça, o sofrimento.  

De acordo com Bauman, a condição existencial do indivíduo moderno é de 

constante deslocamento e mobilidade. Trata-se de uma existência em que todos os 

indivíduos estão deslocados de forma permanente. São estranhos em toda parte e, 

apesar de seus esforços em contrário, em todos os lugares. Não há um só lugar na 

sociedade em que estejam realmente à vontade e que possa lhes conferir uma 

identidade natural. A identidade individual torna-se  portanto algo a ser alcançado (e 

presumivelmente a ser criado) pelo indivíduo envolvido (Bauman,1999, p.211). 

Assim, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que precisa definir uma diferença 

única e estável entre sua própria pessoa e o mundo social, é indispensável que este 

mundo ao qual precisa se distinguir, o reconheça como indivíduo autônomo e 
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diferenciado, por outro lado, o indivíduo não pode constituir-se assim sem colocar 

em risco seu propósito, ou seja, construir uma identidade social supõe o 

cumprimento de duas tarefas simultâneas: o desenho de uma individualidade capaz 

de diferenciar-se suficientemente de seus pares e ser aceita pelos mesmos e a 

capacidade de possibilitar o fortalecimento de laços sociais em conformidade a 

alguns valores sociais considerados básicos e comuns. Para Bauman, o paradoxo 

desta individualidade que só pode ser construída pela confirmação social é o 

fundamento existencial do que ele denomina de competência especializada, ou seja, 

um sistema composto por uma série de especialistas que, embasados em alguma 

ciência e/ou técnica, exercem a função de mediadores capazes de gerenciar estas 

exigências paradoxais. 

  A teoria e a técnica psicanalíticas passam a ajudar o indivíduo na busca 

de seu autoconhecimento, na revelação de seus desejos mais profundos, o 

reconhecimento pelo outro de que temos uma subjetividade, uma diferença, de um 

modo específico de constituição das subjetividades, que passa, na prática, pelo 

reconhecimento do outro. 

  Hoje nas sociedades das imagens ou nas sociedades de consumo, é 

aquilo que consumimos que produz tanto a diferença quanto a igualdade: quanto 

mais exposto e publicitário for o que antes era tido como íntimo, privado e pessoal, 

mais reconhecimento se obtém, e é apenas este tipo de reconhecimento que pode 

conferir-nos uma sensação mínima de identidade, íntima e fugidia, como qualquer 

outro produto na mídia, em uma sociedade das imagens e de consumo, também 

temos a questão dos tênues limites entre ficção e realidade, quando observamos a 

incapacitação de alguns indivíduos para a vida real, pela difícil tarefa de viver na 

realidade, pois viver é um grande risco, incerteza e imprevisibilidade são a base de 

tudo, relações construídas em  um mundo dominado por um mercado cada vez mais 

flexível, móvel, globalizado. Construir uma ética humana possível, uma moralidade 

que possa escapar ao impasse proximidade/ responsabilidade, distância/ ausência 

de preocupação moral.  

Conforme o psiquiatra Augusto Cury, a mídia seduz a maioria dos jovens com 

estímulos rápidos e prontos, transportando-os sem que façam esforço para dentro 

de um mundo excitante, para uma realidade virtual bombardeada de estímulos 

prazerosos, aumentando o limiar do prazer na vida real, formando indivíduos que 
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perdem o prazer nos pequenos estímulos da rotina do dia-a-dia, precisam fazer 

muitas coisas para ter um pouco de prazer, o que gera personalidades flutuantes, 

instáveis, insatisfeitas. Temos uma indústria de lazer complexa. Deveríamos ter a 

geração de jovens mais felizes que já pisaram nesta terra. Mas produzimos uma 

geração de insatisfeitos. Não estamos educando a emoção nem estimulando o 

desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, tais como contemplar 

o belo, pensar antes de reagir, expor e não impor as idéias, gerenciar os 

pensamentos, ter espírito empreendedor. 
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3 . COMPLEXO DE INFERIORIDADE 

A saga de um anti-herói é o título de uma matéria da Revista Época, número 

520 de 05 de maio 2008 é sobre o game Grand Theft Auto IV (GTA IV) lançado 

recentemente, já foi coroado o melhor jogo da série, está pareado com as grandes 

epopéias criminosas do cinema, o seu protagonista Niko Bellic, procurado pela 

polícia de Liberty City (versão a cidade de Nova York), é um veterano sérvio que só 

encontrou um caminho para prosperar nos EUA: o crime. Utiliza como meio de 

transporte veículos roubados, ganham-se pontos assaltando bancos e os 

passatempos mais comuns são bater em velhinhas, matar prostitutas por dinheiro e 

assassinar policiais para conseguir munição.  

São aproximadamente 70 milhões de pessoas que compraram uma cópia do 

game desde a estréia da série.  Em 1998 foi lançada a primeira versão de Grand 

Theft Auto (GTA), e o que havia de mais adulto no mundo dos jogos eletrônicos até 

então eram jogos de tiro em primeira pessoa, com nomes de Doom, Quake e Duke 

Nukem 3D, estamos vendo que atirar em monstros e nazistas não é mais o 

suficiente para chamar a atenção, há uma radicalização da violência nos jogos, um 

mundo onde você pode se perder, pode encarnar um bandido,  juntamente com 

gangues e ladrões, fugindo constantemente da polícia.  

As pessoas têm maior probabilidade de agir moralmente, a tendência natural 

do ser humano é pensar em termos de valores positivos (o bem, o desejável, o 

superior) condição necessária à realização de uma vida plena, a interpretação e a 

afirmação da própria identidade é sempre moral “saber quem somos é poder nos 

orientar no espaço moral a respeito do qual colocamos a pergunta sobre o bem e 

sobre o mal, sobre o que vale a pena ou não fazer, sobre o que tem sentido e 

importância e sobre o que é fútil e secundário” Taylor (1998). A moral relaciona-se 

com a essência profunda do indivíduo, as pessoas mantêm valores e regras morais 

para preservar suas identidades. 

Uma das motivações básicas do ser humano é procurar representações de si 

com valor positivo, Alfred Adler para quem ser homem implica procurar superar-se 

para fugir do sentimento de inferioridade.  
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Para Adler, o sentimento de inferioridade é tanto causa das neuroses como 

dos comportamentos anti-sociais: recuo, desistência de contatos sociais, agressão, 

busca excessiva de atenção.  O íntimo do homem é povoado de lutas pelo poder, 

sentimentos inferiores e competições, buscando a atenção de seus companheiros, 

esses processos contribuem para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 

No adulto o sentimento de inferioridade secundário poderá ser desencadeado 

quando tenta alcançar uma meta que reside no inconsciente ou um pretenso êxito 

pessoal. Neste momento de ansiedade extrema, é comum a construção interna de 

um super-herói, através do qual é possível atuar emocional e socialmente, com 

prejuízos atenuados pela criação mental. Afinal, o ser humano não suporta a 

marginalização, a rejeição social e a solidão. “Estar vivo” é um conceito dinâmico, e 

nunca estático. Existir é expandir os poderes específicos de um organismo são uma 

única coisa. Todos os organismos têm tendência inerente para concretizar suas 

potencialidades específicas. A meta da vida humana, portanto, deve ser entendida 

como a expansão de seus poderes segundo as leis de sua natureza.” E. Fromm em 

Análise do Homem. 
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4 . EU REAL E EU IDEALIZADO, NARCISISMO 

Criado como um game em sistema 3D, O Second Life, como diz o nome em 

inglês, é uma segunda vida. Conforme a Revista CRASH, número 04 - Editora 

Escala, a definição do Second Life é simples: um metaverso, ou seja, nada mais é 

que um universo alternativo, um mundo paralelo onde você pode ser você mesmo, 

ou (na maioria da vezes) uma pessoa – teoricamente – mais interessante. Nessa 

vida você cria um personagem, chamado de avatar (processo metamórfico: 

transformação, mutação) Ele terá nome e sobrenome, e vive. Second Life não é um 

jogo, é simplesmente uma ‘vida alternativa’ dando ao ser humano o sonho de uma 

vida ideal, onde buscamos o (a) companheiro(a) ideal, o carro ideal, a casa e o 

emprego dos sonhos. O sonho de viver uma vida perfeita está modificando a 

maneira como as pessoas se relacionam na rede, o SL conta com residentes de 

mais de cem países em redor do mundo, sendo considerado um site de 

relacionamento da Internet.  

Na busca pelo ideal, as pessoas procuram o que lhe falta no mundo real, esse 

tipo de comportamento pode gerar problemas quando a vida no virtual começa a se 

tornar mais importante que a real. De algum modo, o mundo da ficção nos permite 

exercitar o poder da imaginação sem necessariamente termos que arcar com as 

conseqüências de nossos atos. Nele talvez possamos discutir e preservar alguns 

dos valores humanos que consideramos desejáveis e necessários para a 

preservação de relações mais dignas e solidárias entre os homens. 

 Segundo Karen Horney os indivíduos diferem no equilíbrio entre três 

orientações interpessoais: aproximar-se, voltar-se contra e afastar-se (das pessoas). 

Tem também diferentes eus idealizados e empregam diferentes maneiras para se 

ajustar à ansiedade básica. Idealmente, uma pessoa saudável deveria ser capaz de 

aproximar-se dos outros, voltar-se contra eles ou afastar-se deles, escolhendo de 

modo flexível a estratégia que mais bem se adapte a uma circunstância particular. A 

estratégia de ajustamento do neurótico consiste em afastar-se do eu real e adotar 

um eu idealizado que lhe pareça melhor, como resultado da ansiedade básica, a 

pessoa passa a acreditar, não raro inconscientemente, que é inadequada. O 

neurótico se volta para um eu idealizado, que não seria desprezado. O eu real é 

reprimido e a pessoa tenta converter-se no eu idealizado, essa representação do eu 
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real como citado no SL parece funcionar e a auto-imagem consciente da pessoa 

coincide com o eu idealizado, pelo menos enquanto as condições forem favoráveis. 

Cada pessoa desenvolve maneiras de fortalecer o eu idealizado e evitar confrontos 

dolorosos com o eu real reprimido, as exigências que as pessoas fazem de si 

mesmas Horney chamou de tirania dos deveria, incitando a uma aproximação cada 

vez maior do eu idealizado, mas à custa de uma alienação crescente do eu real, que 

nos afasta do caminho para a saúde plena.  

Num ensaio publicado em 1922, Karl Abraham escreveu sobre “narcisismo 

negativo”, no qual paradoxalmente, os pacientes não se mostram tão satisfeitos 

consigo mesmos, mas se encontram num estado constante de auto-insatisfação 

ansiosa. Nos narcisistas negativos o viés “narcísico” é eles serem tão preocupados 

com eles próprios quanto os seus primos grandiosos, estando porém presos ao ódio 

por si mesmos e não ao amor-próprio. 

Freud achava que a “reação terapêutica negativa” na qual os pacientes 

pioram em lugar de melhorar quando lhes apresentam uma interpretação pertinente 

da sua aflição, era uma manifestação do narcisismo negativo. Para esses pacientes, 

o “eu ideal” é tão distante do “eu real” que tentar alcançá-lo pode parecer fútil – o 

ideal está longe demais para ser ansiado. Como só a perfeição satisfaz, qualquer 

tentativa de mudança – reduzir o abismo entre o ponto em que se está e o ponto em 

que se gostaria de estar – se opõe uma resistência para que se conserve o conforto 

relativo do estado presente. As pessoas têm medo da mudança e costumam 

agarrar-se ao que já têm, por mais desagradável que seja; pode existir uma 

satisfação pervertida na infelicidade, se ela for familiar. 

As origens desse narcisismo negativo são encontradas com freqüência num 

superego severo, uma interiorização das críticas dos pais.  

Da sua perspectiva da libido, Freud via o narcisismo como uma escala na 

evolução do auto-erotismo para as relações de objeto. As fantasias sexuais e 

masturbatórias inconscientes de pacientes narcisistas (em contraposição com suas 

fantasias conscientes) são indícios importantes da patologia deles. Os homens 

podem ter uma enorme preocupação com o pênis, tanto o seu como o dos outros. 

Às vezes o narcisista desiste das esperanças de reciprocidade nos relacionamentos 

e recorre ao poder ou à coerção para ter acesso aos seus objetos, o que lhe 

proporciona uma sensação de segurança e satisfação. 
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As fantasias sadomasoquistas são comuns. No narcisismo feminino, todo o 

próprio corpo pode vir a ser idealizado ocorrem reações de pavor e desespero 

quando surgem indícios de imperfeição. As fantasias de relações sexuais com 

homens ricos e famosos em locais inusitados talvez sejam uma manifestação 

inofensiva do narcisismo feminino normal, mas algumas mulheres se deixam 

dominar por homens poderosos e mudam, embora possam sofrer muito. Aquelas 

que se sentem impotentes e vazias e se consideram um objeto feito para ser usado 

têm de satisfazer suas necessidades narcísicas da melhor maneira possível. 
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5 . COMPLEXO DA LAGOSTA 

Na edição 508 de 11 de fevereiro de 2008 a Revista Época, na sessão 

destinada a sociedade a chamada é: Sociedade Tragédia – Suicídio na Internet. Os 

anônimos da Internet que estimulam o suicídio, sites incentivam pessoas a se matar. 

A equipe de reportagem entrou nos grupos de suicídio, onde são freqüentados 

principalmente por adolescentes, para descobrir o que um adolescente encontra 

nessa rede que ela chama de macabra. 

- “Estou muito deprimido. Não vejo nenhuma razão para a minha vida. Como posso 

cometer suicídio? Ajudem-me por favor”.  

O grupo tem quase 2 mil internautas cadastrados que se correspondem em 

inglês, onde encontra-se pessoas que estão prontas a ajudar e incentivar quem 

deseja se matar, indicando sites sobre diversas formas de como cometer suicídio. 

Na mesma sessão o psicanalista Mário Corso dá uma entrevista, “Há um centro de 

valorização da morte na internet”, o psicanalista afirma que é preciso punir aqueles 

que incitam os internautas fragilizados ao suicídio. Respondendo a pergunta sobre o 

sentimento de um adolescente que procura cometer tal ato, o psicanalista Corso 

responde: “De uma forma simplificada, banal e rasteira, a idéia de suicídio é uma 

idéia de negação do mundo. É fácil portanto, tentar vender a idéia de aliar o suicídio 

a uma recusa radical do mundo. Desse mundo que esta aí fora, que não fui eu que 

fiz, eu não quero saber. Uma psicanalista francesa, Françoise Dolto, falava da 

adolescência como “complexo da lagosta”, porque esses animais soltam a carapaça 

para poder crescer e secretar uma nova carapaça. Enquanto isso ocorre, estão 

vulneráveis e desprotegidos. O adolescente é mais ou menos assim. Há um 

momento da vida em que, para poder crescer, a gente perde as defesas 

momentaneamente até construir novas. O que nos mantém vivos é uma rede de 

pessoas que dependem de nós e de quem a gente depende. Uma rede amorosa, de 

compromisso. Essa rede de suicido é outra rede, que diz que não vale a pena viver. 

Faz um contraponto ao coletivo que diz ‘viva’. É um coletivo que diz ‘morra’.” 

A contingência do corpo em transformação e os aspectos defendidos pela 

teoria psicanalítica relativos ao abandono do corpo infantil. A metáfora do “complexo 

da lagosta” usada por Dolto & Dolto-Tolich (1991) expressa a perda de referências 

físicas e o estado de fragilidade que o processo adolescente impõe ao jovem, o qual 
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seria análogo ao crustáceo, quando este perde a sua carapaça para crescer, 

passando a ficar sem defesas e exposto aos perigos de predadores até que seu 

organismo produza uma nova proteção adequada para seu tamanho. 
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6 . CRISE DE IDENTIDADE 

Considerado como um estilo de vida, expressão moderna que se refere a uma 

forma de sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente 

sob a forma de padrões de consumo, maneira como uma pessoa ou um grupo de 

pessoas vivenciam o mundo e, em conseqüência, se comportam e fazem escolhas. 

A chamada sub-cultura urbana gótica, que surgiu em 1960 na Inglaterra se 

desenvolveu e se espalhou pelo mundo todo até hoje. Rótulo usado inicialmente 

como adjetivo, ironia ou brincadeira, para definir um estilo (música, visual, 

comportamento), o adjetivo “Goth” em Inglês carrega sentidos que lembram: 

aparência vitoriana, estilo sombrio, misterioso, fantasmas, onírico, macabro, 

amedrontador. Como a sub-cultura Gótica/Darkwave existe em um contexto de “fuga 

e crítica” a sociedade Industrial-Positivista, a temática da fugacidade da vida, da 

morte como algo que está presente o tempo inteiro dando significado a existência, 

do carpe diem (ditado e estilo de vida, em Latin: “aproveita o dia” (de hoje) pois a 

morte pode chegar já amanhã), a  versão mais usada pelos Góticos “carpe noctem” 

(aproveita a noite) no mesmo sentido que a outra expressão. A atração pelos 

cemitérios é bastante comum, seja para refletir sobre o sentido da vida ou para 

zombar da morte. 

 Não é considerado como um comportamento depressivo, sendo uma doença, 

um distúrbio bioquímico do organismo, que pode ser gerado ou não por distúrbios 

emocionais e, como qualquer doença, deve receber tratamento médico e 

psicológico. Góticos apenas não fogem dos aspectos e momentos doloridos ou mais 

tristes da vida, pois consideram que estes são partes integrantes da vida, assim 

como o ano tem tanto inverno como verão.  Góticos são melancólicos e saudosistas, 

esses termos são mais apropriados. Consideram a melancolia  algo  interessante, 

ser melancolicamente triste, ou melancolicamente alegre, ter prazeres 

melancolicamente, rir melancolicamente ou chorar melancolicamente. A base da 

melancolia é a presença constante da consciência de que a vida e cada experiência 

vivida está fadada ao fim. Os Góticos podem ter a religião que quiserem ou 

nenhuma, mas essa é uma escolha pessoal, evidente que pessoas ligadas a 

religiões muito conservadoras e que seguem suas regras ao pé da letra podem ter 

problemas com alguns elementos da poesia, da música, do comportamento, do 
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visual, e do discurso da sub-cultura gótica, que vão contra algumas regras 

tradicionais ou conservadoras. O uso de crucifixos surgiu em parte pela temática de 

sofrimento (paixão) e sacrifício do cristianismo e em parte pela intenção herética de 

colocar símbolos religiosos em contextos esdrúxulos. 

Musicalmente, uma das principais bandas, considerando influências diretas 

aquelas levando em conta os estilos musicais, Nightwish é uma banda filandese, seu 

estilo musical é o symphonic metal, as letras de suas músicas apresentam um forte 

apelo por sentimentos sombrios,                         

Sleeping Sun Nightwish 

 

        Sol Dormente (tradução) 

 

O sol está dormindo sossegadamente 

Uma vez que sob um século 

Melancólicos oceanos calmos e vermelhos 

Carinho apaixonado enterrado 

 

Pelos meus sonhos eu levo minha vida 

Pelos meus desejos eu contemplo a minha noite 

A verdade no fim do tempo 

Perdendo fé, fazendo um crime 

 

Eu desejo que esta noite 

Dure por uma vida inteira 

As trevas em volta de mim 

Margens de um mar solar 

Oh, como eu desejo afundar com o sol 

Dormindo 

Chorando 

Com você 

 

Sofrimento, é o que tem em um coração humano 

De meu Deus eu irei me despedir 

Eu velejei na presença de mil luas 

Nunca achando para onde ir 

 

Duzentos e vinte e dois dias de luz 

Serão pedidos por uma noite 

Um momento para o poeta tocar 

Até que não haja mais nada a se dizer 
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O psicanalista alemão Erick Erikson (1902-1994), fundamentou que o estudo 

da adolescência nos dá subsídios para compreender o sentido da crise de 

identidade pela qual passam os adolescentes. A gama de mudanças (físicas, 

psíquicas e de comportamento/ conduta social) pode ser identificada de várias 

formas como: na contrariedade com a ordem instituída; na agressão/ inversão de 

gestos, palavras e roupas; na necessidade de ser diferente. Cada pessoa 

desenvolve-se dentro de uma determinada sociedade que, por intermédio de seus 

padrões particulares de educação das crianças e suas instituições sociais, exerce 

forte influência sobre a maneira como essa pessoa resolve seus conflitos, Erikson 

(1959) propõe que a motivação básica do desenvolvimento da personalidade é 

social. Baseou sua compreensão do desenvolvimento no princípio epigenético: 

“Tudo o que cresce tem um plano básico, e é  a partir deste que se seguem as 

partes, tendo cada uma delas o seu próprio tempo de ascensão até que todas 

tenham surgido para formar um todo em funcionamento”(p.52) 

O princípio epigenético inclui oito fases psicossociais, a quinta fase: 

identidade versus confusão de identidade, ou seja, crise de identidade, um período 

de passagem entre a infância e os papéis adultos o adolescente luta para assumir 

um senso de identidade, desenvolver uma identidade pessoal que vá além das 

identificações com os pais. A cultura oferece imagens claras de identidades 

negativas, tornando-as atraentes como soluções da crise de identidade para que os 

que se consideram inatingível uma identidade com valor positivo. Erikson salienta a 

importância da exploração, temendo que o ingresso demasiado cedo de uma 

identidade poderia levar a uma opção medíocre. Além disso não haveria a 

oportunidade de desenvolver a força do ego dessa fase: a fidelidade, que ele define 

como “a capacidade de manter lealdades livremente empenhadas a despeito das 

contradições inevitáveis dos sistemas de valores”(E. H. Erikson, 1964, p 125) 
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7 CONCLUSÃO 

A teoria e a técnica psicanalíticas, buscam o espaço de aproximação na 

relação entre-dois, entre eu-e-outro, a formação de um mundo moral e ético. Para o 

psicanalista inglês Donald Winnicott, sua teoria sobre o nascimento da ética humana 

a partir da relação dual entre a mãe-e-seu bebê, a fonte de nossa capacidade de 

nos preocuparmos com relação ao outro reside na relação primária entre a mãe e a 

criança. É dentro dessa relação que podemos observar o surgimento da capacidade 

de preocupar-se com relação a esse outro que cuida, protege e nutre, ou seja em 

cada lactente e criança podemos observar como o sentimento moral “se desenvolve 

de modo cru de algo semelhante ao relacionamento de um ser humano 

reverenciado, em que pode compreender e perdoar – supostamente a mãe 

suficientemente boa” e outro, o bebê, que é cuidado, alimentado, compreendido e 

perdoado em seus sentimentos ambivalentes de amor-e-ódio. (Winnicott, 1983,p. 

22).  

A cerca da moralidade possível nos dias de hoje, coloca-se a questão das 

possibilidades que a relação moral, nascida da reunião de dois, possa sobreviver à 

intrusão de um terceiro, ou seja, do mundo social propriamente dito, preservando a 

moralidade nascida da possibilidade de construção de uma ética das relações 

humanas capaz de conferir dignidade e sustentação em ideais que preservem  a 

família, a cultura, o respeito as crenças. 

Segundo Freud (1912-13), o desenvolvimento da moralidade no indivíduo 

remonta ao desenvolvimento da moralidade na espécie humana, expresso por meio 

do mito do pai primevo – para o autor há uma forte relação entre a filogênese e a 

ontogênese. A importância do mito freudiano é sustentar a idéia que a civilização e a 

neurose têm a mesma origem, a saber, a renúncia pulsional. Uma das implicações 

dessa hipótese é pensar que os conflitos éticos vividos pelos pacientes são na 

realidade conflitos pulsionais que podem, portanto, ser tratados em análise.  

Freud (1930) acredita que a psicanálise possa esclarecer a origem e as 

formas de manutenção da ética por meio de Eros e Ananke – o amor e a 

necessidade –, sendo que a necessidade é a origem e o amor a principal forma de 

manutenção da ética. Contudo, de acordo com a proposta freudiana, os indivíduos 
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só são capazes de aderir às normas éticas e de viver em civilização porque contam 

com um aparelho psíquico capaz de organizar as pulsões que devem ser 

renunciadas, procurando dar-lhes outros destinos possíveis. Psiquicamente, a ética 

é descrita por Freud (1939) como uma limitação da pulsão e está, desse modo, na 

origem de certas patologias psíquicas. Os dois principais meios para lidar com a 

pulsão que deve ser renunciada são o recalque, que freqüentemente aparece 

relacionado aos processos patológicos, e a sublimação, relacionada com os 

processos saudáveis e criativos. Segundo Freud (1914), o recalque é necessário 

quando alguma pulsão entra em conflito com uma idéia cultural ou ética do indivíduo 

que se encontra bem estabelecida na parte ideal do superego. Contudo, Freud 

(1926) adverte para não supervalorizarmos o papel do superego no recalque, pois 

este pode estar em jogo antes mesmo do superego estar completamente formado. 

Todavia, o importante é ressaltar que o recalque, um importante fator na etiologia 

das neuroses, entra em ação a partir de balizas que são estabelecidas pela parte 

ideal do superego ou por seus precursores, o mesmo ocorrendo com a sublimação. 

Para Freud, “um determinado tipo de modificação da finalidade e de mudança do 

objeto, na qual se levam em conta nossos valores sociais, é descrito por nós como 

sublimação” (1933, p. 99), e tais valores constituem a parte ideal do superego.  

 A proximidade entre a questão moral e a clínica psicanalítica está presente 

antes mesmo de Freud iniciar seu estudo sobre a psicogênese da consciência moral; 

esta já se revelava na observação da relação entre moralidade e a etiologia das 

neuroses. A partir de seu estudo, Freud percebeu que os sentimentos éticos e a 

consciência moral não são uma disposição inata do homem – são construídos a 

partir de uma necessidade de convivência em comunidade para controle das forças 

da natureza e da agressividade humana, esta tida por pelo autor como uma 

disposição inata. Contudo, tal construção depende da constituição de um aparelho 

psíquico – também considerado inato. Em Freud, superego é o conceito que faz a 

ponte entre a teoria sobre consciência moral e ética com os objetivos da clínica. Ao 

mesmo tempo em que o superego é constituído como consciência moral e tem sua 

importância relacionada à convivência em comunidade, sendo um dos principais 

meios de controle da agressividade humana, ele é articulado à causa e ao 

tratamento das neuroses, sendo um dos principais fatores de resistência à análise.  
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Toda cultura e toda a sociedade estabelece uma moral, isto é, valores 

referentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, e à conduta correta, válidos 

para todos os seus elementos. No entanto, a simples existência da moral não 

significa a presença clara  de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma 

reflexão que discuta e interprete o significado dos valores morais. 

Nossos sentimentos, nossos procedimentos, nossas ações e nossos 

comportamentos são modelados pelas condições em que vivemos (família, classe e 

grupo social, escola, religião, trabalho, circunstâncias políticas, etc.). Somos 

formados pelos costumes de nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e 

reproduzirmos os valores propostos por ela como bons e, portanto, como obrigações 

e deveres. Dessa maneira, valores e deveres parecem existir por si e em si mesmos, 

parecem ser naturais e intemporais, fatos ou dados com os quais nos relacionamos 

desde nosso nascimento: somos recompensados quando os seguimos, punidos 

quando os transgredimos. 

No pensamento filosófico dos povos antigos a ética era concebida como 

educação do caráter do sujeito moral para dominar racionalmente impulsos, apetites 

e desejos, para orientar a vontade rumo ao bem e à felicidade, e para formá-lo como 

membros da coletividade sociopolítico. Sua finalidade era a harmonia entre o caráter 

do sujeito correto e os valores coletivos, que também deveriam ser corretos. 

A psicanálise mostra que somos resultado e manifestação de nossa história 

de vida. Não somos autores nem senhores de nossa história, mas efeitos dela.  

          O sujeito ético, isto é, a pessoa, só pode existir se for consciente de si e dos 

outros, ser de vontade, capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, 

intenções, sentimentos e capacidade para resolver e decidir, ser responsável e ser 

livre. 

O trabalho da psicanálise está na escuta do outro, nas palavras do outro a 

subjetividade o sentido dos sintomas em sua história de vida a emoção implícita em 

sua fala, muitas vezes exigente na busca de saídas para suas neuroses porque é 

difícil tolerar o vazio que a sociedade lhe oferece. A busca, na pessoa do 

psicanalista, daquele capaz de livrar o sujeito de estados que o privam das suas 

qualidades o incapacitam de exercer as suas potencialidades de seus fracassos, a 

ajuda na elaboração e compreensão de  comportamentos antissociais  que o isolam 

criando seu próprio mundo afastando-o de relacionamentos interpessoais e afetivos. 
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Através do acompanhamento analítico o indivíduo passa a encontrar-se a 

reconhecer-se   
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