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RESUMO 
 
No mundo integrado atual o modelo econômico capitalista está predominando em quase todas 
as sociedades.  O que acontece é que o consumo se tornou praticamente uma regra para ser 
“feliz” em nosso tempo histórico. Deste modo, como Guattari e Rolnik (1996) assinalam que 
a lógica do capital não é apenas uma instância sem corpo que controla e dita as regras. O 
corpo humano é seu portador e é produzido subjetivamente por este modelo, reproduzindo-o: 
ele vê, sente, pensa, age e se relaciona de modo geral com o mundo e com os homens sob a 
forma capitalista. Neste sentido, Lasch (1987) considera que emerge um homem que coloca o 
seu “eu” no centro do universo e passa a estabelecer relações de consumo com tudo e com 
todos: o homem narcisista. Mas os narcisistas não param por aí, por mais que eles consumam 
o seu próximo, ainda precisam destes para validar o seu “eu” todo poderoso. Aqui entra a 
internet, com a hipótese de ser um palco possível para estes narcisistas se apresentarem. 
Consideramos que este dispositivo abre mais possibilidades para manifestações de uma 
cultura do narcisismo que gradativamente impacta os processos de subjetivação, naturalizando 
a autoexposição nos meios eletrônicos.  
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Dentre as variadas vertentes da psicologia e também as outras disciplinas 

que pensam o homem, muitas se utilizam do termo subjetividade e o entendem de diferentes 

maneiras. Neste trabalho, adotamos como perspectiva a subjetividade proposta por Félix 

Guattari. O autor conceitua a subjetividade como um processo social que resulta na produção 

de subjetividades individuais. Não se trata então de algo que pertença a uma natureza humana, 

mas a uma construção de característica industrial, maquínica, que é fabricada, consumida, 

recebida. Se a subjetividade é uma construção industrial e maquínica, não se pode contrapô-la 

às relações de produção da economia. Neste sentido, Guattari e Rolnik (2005) nos apresentam 

uma subjetividade que pode servir de suporte para o sistema econômico vigente, o 

capitalismo. Ou seja, na subjetivação capitalística “trata-se de sistemas de conexão direta 

entre as grandes máquinas produtivas, as grandes máquinas de controle social e as instâncias 

psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo”. (Guattari, & Rolnik, 2005, p. 35) Em 

sequência, os autores ainda dizem que “a subjetividade é essencialmente fabricada e modelada 

no registro do social” (Guattari e Rolnik, 2005, p. 40). 

  

A produção de subjetividade se dá ininterruptamente em qualquer meio 

social. No capitalismo os componentes de subjetivação são dinamizados e circulam no âmbito 

social sob a lógica do capital e constituem, assim, a matéria-prima para a reprodução deste 

sistema econômico. A subjetividade capitalística é projetada e assumida de modo integrado na 

realidade do mundo e na realidade psíquica, e irá se apresentar como um modelo único e 

indispensável para a existência humana. Guattari e Rolnik (2005) nos demonstram, nesta 

passagem, como está lógica é incorporada e vivida pelos homens. 

 

A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas 
representações inconscientes: os modos como se trabalha, como é ensinado, como se 
ama, como se transa, como se fala e não para por aí. Ela fabrica a relação com a 
produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a 
alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro – em suma, ela fabrica a 
relação do homem com o mundo e consigo mesmo. Aceitamos tudo isso porque 
partimos do pressuposto de que está é ‘a’ ordem do mundo, ordem que não pode ser 
tocada sem que se comprometa a própria ideia de vida social organizada 
(GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 51). 

 

A produção da subjetividade é adjacente a uma multiplicidade de processos 

de produção (GUATTARI; ROLNIK, 2005). Neste contexto, destacaremos a atual 

importância do espaço midiático, que se caracteriza como um dos principais veiculadores de 

discursos e enunciados sobre modos de vida, verdades, padrões de beleza, sexualidade, etc., e 
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que acabam por se tornarem componentes de subjetivação incorporados nas individualidades. 

Na contemporaneidade, diante dos novos processos de reprodução urbana, Muniz Sodré 

(1987) observa o prevalecimento do domínio visual, uma vez que: 

 

A cidade contemporânea, pós-moderna, não mais se define como espaço/tempo da 
produção mercantil (século XIX), mas como espaço/tempo de reprodução de 
modelos (produção serializada), de operações funcionais, signos, mensagens, [...], 
cuja origem é a tecnologia da indústria... (SODRÉ, 1987, p. 29-30) 

 

 O advento da televisão se dá em um momento onde a ordem dos 

modelos clássicos de representação se esgota e a necessidade da representação visual ganha 

novos patamares, sendo ela então “o índice de um modo novo de predomínio do meio” (Idem, 

p. 45). O aceleramento requerido pelo sistema imposto (capitalista) surge da necessidade de 

circulação, tanto da informação quanto do capital em si. A mídia teria a intenção de 

“organizar e controlar todas as potências da subjetividade” (Idem, p. 46) para, assim, delimitar 

formas de se viver.  

 

A mídia televisiva se utiliza então da necessidade contemporânea pela 

imagem para nos afetar. Ocorre uma identificação que se produz, segundo Sodré (1987), pela 

fascinação causada diante das simulações do mundo contidas no espaço tele. O autor ainda 

destaca que “a simulação televisiva, [...] é sedutora por sua auto-suficiência narcísica.” (Idem, 

p. 47).  

 

Podemos dizer que a identificação se configura pelo homem narcisista – o 

indivíduo da cidade contemporânea – a partir das novas formações familiares (quebra da 

hierarquia) e da sustentação do ser individual em primazia do coletivo. (Ibidem) Saindo do 

conceito freudiano de narcisismo, Sodré aponta um narcisismo amparado pela tecnologia e 

pela lei capitalista do valor, não mais pela regulação de instâncias individuais (Ibidem). Este 

tecnonarcisismo, termo criado pelo autor, caracteriza uma nova modalidade de poder – 

controle social – onde a fascinação, o convencimento e a persuasão são os grandes agentes de 

subjetivação. Deste meio são produzidos componentes subjetivos “não mais preocupados com 

sua verdade, mas fascinados pelo brilho de sua imagem” (Idem, p. 55). 

  

São características desta atual “personalidade” narcisista: pessoas centradas 

em si em detrimento do bem social; apelo frequente de viver com intensidade o momento 
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presente, negligenciando o passado e desprezando o futuro; preocupação com o desempenho, 

com a saúde e a beleza; busca do prazer a todo custo; sentimentos de vazio interior e solidão 

(LASCH, 1983, 1987). 

  

Sodré e Lasch apontam que este componente de subjetividade em circulação 

– o narcisismo –, é uma característica das sociedades tecnologicamente desenvolvidas. 

Inebriados pelas imagens reproduzidas na telerealidade, no espelho, esses homens ora 

experimentam uma fascinação e identificação com o mundo “perfeito” das celebridades, da 

publicidade e ora assistem as noticias mais brutais e violentas do mundo que os telejornais 

reproduzem desenfreadamente. A partir disso Lasch (1987) nos chama atenção não só para o 

hedonismo característico desta cultura do narcisismo, mas também para uma mentalidade de 

sobrevivência. 

  

Impotência enrustida de onipotência. O homem narcisista possui uma 

aspiração totalizante e imediatista de completude, e forma uma carapaça identitária para sua 

proteção frente as variações de força do mundo. Além disso, vive numa época de liberação 

sexual e busca, na realização de seus prazeres, as respostas e os sentimentos capazes de 

preencher o seu vazio interior. Ora, na lógica do capitalismo, a sexualidade adentra “também 

a esfera do consumo que, em nosso tempo histórico mais especificamente, procura ligar a 

sexualidade aos ideais de felicidade e realização pessoal. (...) e o corpo fica muito suscetível à 

possibilidade de ser tratado como uma mercadoria” (MANSANO, 2009, p. 77-78). 

 

No entanto, não se pode dizer de uma realização plena ou de uma felicidade 

duradoura quando se consome, o que abre espaço para uma incessante experimentação sexual. 

Mansano (2009) afirma que a busca pelo prazer “passou a ser tratada como uma obrigação 

que, caso não seja cumprida segundo aquele padrão proposto, abre espaço para avaliações 

sobre a própria performance” (p. 80). Daí a crescente procura dos profissionais da beleza, que 

são capazes de transformar e modelar o corpo, para melhor adaptá-los aos padrões exigidos e 

vistos como belo no meio social, além da constante necessidade de autoafirmação da própria 

imagem. 

  

Embora sejam concretas estas transformações que a primazia da imagem e o 

simulado pela tele-realidade produziram, não se pode desprezar que, com os avanços 
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incessantes da tecnologia, outros veículos midiáticos ganharam e continuam ganhando espaço 

e se mostram extremamente importantes para pensar a contemporaneidade. Destaca-se neste 

trabalho, a relevância que a internet, com seus dispositivos e equipamentos de acesso, possui 

na organização social e nos modos de vidas, como um importante dispositivo de processos de 

subjetivação contemporâneo. 

  

Pensamos a rede da internet como um espaço onde, aparentemente, os 

indivíduos possuem maior capacidade de se expressar, a partir dos inúmeros dispositivos que 

ali existem, em contraste com os outros meios midiáticos. Tendo em vista o considerado por 

Lasch sobre a demanda narcísica: 

 

o narcisista depende dos outros para validar sua auto-estima. Ele não pode viver sem 
um publico admirativo. Sua aparente liberdade de laços familiares e de pressões 
institucionais não o liberta para ficar sozinho ou glorificar-se de sua individualidade. 
Ao contrário, contribui para a sua insegurança, que ele só poderá superar vendo o 
seu ‘ego grandioso’ refletido nas atenções dos outros ou ligando-se àqueles que 
irradiam celebridade, poder e carisma (LASCH, 1983, p. 30-1). 

 

Uma vez que a internet dispõe de ferramentas – redes sociais, blogs, sites, 

tumblr – que possibilitam o indivíduo a ser também emissor, ao invés de apenas receptor, ela 

não se apresentaria, atualmente, como um grande palco da reprodução narcísica? Reprodução 

ou simulação? O que, como e onde ele emite? E o que omite? Será que esta posição do 

individuo como emissor é realmente concreta? Quais necessidades, supostamente, seriam 

supridas, dentro desta nova modalidade da realidade? 

  

Pensar o narcisismo como um diagnóstico da sociedade atual, ou melhor, 

como um componente de subjetividade em circulação, permite-nos olhar para a 

contemporaneidade e visualizar como o diagnóstico feito por Lasch (1979, 1984) continua 

atual. A internet nos ajuda a compreender a dimensão do conceito e mapear suas gigantescas 

aparições e desdobramentos. 

 

É importante deixar claro que o narcisismo é apenas um dos processos de 

subjetivação que circulam pelo capitalismo mundial integrado. É possível que, mesmo dentre 

os exemplos aqui a serem dados, existam outras produções subjetivas em andamento. Da 

mesma forma que o narcisismo se apresenta de forma variada, temos que levar em 

consideração que a forma de existir na sociedade capitalista também pode variar. Embora seja 
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muito difícil abandonar o conceito de Lasch já que este tem uma presença recorrente no social 

e principalmente na internet. 

  

Ressalta-se que narcisismo não deve ser confundido com egoísmo ou 

egocentrismo, tendo em vista que o narcisismo decorre de transformações sociais e culturais 

contemporâneas. Por isso, Lasch pontua a importância das contrações defensivas do “eu”, 

uma mentalidade de sobrevivência, complementando as concepções somente hedonistas e 

egoístas que foram interpretadas de seu primeiro livro: A Cultura do Narcisismo (1979). Em 

O mínimo Eu (1984), Lasch explica: “O eu mínimo ou narcisista é, antes de tudo, um eu 

inseguro de seus próprios limites, que ora almeja reconstruir o mundo a sua própria imagem, 

ora anseia fundir-se em seu ambiente numa extasiada união” (p. 12). 

  

Vejam, com o advento do computador e da internet, o homem se tranca 

sozinho entre quatro paredes, em frente à tela de seu aparelho, tentando viver o mundo a partir 

dali. E consegue. Embora este fato já esteja se transformando. Hoje, quase não se encontra 

mais nas casas a famosa “sala de computador”, os aparelhos se desenvolveram em notebooks, 

tablets e smartphones, que além da conexão sem fio, proporcionam uma quase fusão do 

ambiente externo, a casa e o próprio ego. 

  

Já navegando pela internet o que vemos? O que este homem vive e vê? O 

fenômeno das redes sociais consiste em uma proliferação de imagens e textos postos para 

apresentar uma imagem desejada. Tem aqueles que postam fotos do seu próprio rosto (os 

atuais selfies), outros se mostram através de músicas, poesias e artes em geral, alguns, de 

forma mais politizada, postam artigos científicos e textos críticos da política atual, também 

são comuns postagens cômicas e personagens já conhecidos pelo humor. O conteúdo desta 

auto apresentação muitas vezes se perde, tendo em vista que publicações do Facebook, por 

exemplo, geralmente carregam o nome próprio. As postagens são remetidas para que o social 

possa ver e, talvez, com o maior numero de “curtidas” e “comentários”, o mundo se torne a 

imagem e semelhança do próprio sujeito que a postou. 

  

Cada categoria que foi citada a cima possui múltiplas formas de expressão e 

aparecimento, parece-nos que o narcisismo engloba variadas combinações de desejo. Alguns 
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exemplos que aparecem em livre circulação na rede serão demonstrados para ilustrar este 

caráter variado de narcisismo. 

 

Primeiramente falaremos de aparição de um narcisismo que se demonstra 

mais explicita: os selfies. Este fenômeno é uma atualização do auto-retrato que ganhou novas 

proporções com a câmera digital e com as redes sociais, já que tirar foto de si não seja uma 

pratica atual. O selfie mobiliza os usuários de redes sociais de variadas maneiras. Em março 

de 2014, o site da revista Marie Claire tornou publico o caso do britânico de 19 anos, Danny 

Bowman, que tentou se suicidar por não conseguir tirar o selfie perfeito. Ele chegava a tirar 

200 fotos por dia, passando 10 horas nesta atividade (MARIE CLAIRE, 23/03/2014). Em 

quase todas as revistas eletrônicas que tem como foco o mundo das celebridades, selfies são 

notícia diariamente. São fotos de famosos saindo da academia, na praia, na balada, sempre 

ressaltando as qualidades físicas. Outra modalidade de selfies que surge são os after-sex 

(depois do sexo). O nome já se autoexplica, mas são casais, trios, grupos, que postam fotos 

logo após a prática sexual, sem conteúdo erótico explícito. 

 

Pensando em modalidades onde o narcisismo requer um pouco mais de 

analise, elencamos todas as reproduções artísticas que aparecem nas redes sociais. A arte 

aparece como se um artista falasse pelo sujeito que a posta, seja em forma de musica, filme, 

citação poética, fotos, entre outros. Neste aspecto desprezamos a diferenciação qualitativa da 

arte. Não nos importa se ela é moralmente considerada culta ou popular. Isto não diz respeito 

à qualidade da arte, mas da forma de expressão nas redes sociais. Onde se utilizar de um 

artista para falar por si, parece-nos uma grande vontade de representar a si próprio. Cada 

sujeito elege para si determinadas figuras, geralmente de domínio público, com as quais exibe 

sua proximidade. Por que, então, a aparição de uma artista tão polemica como Valesca 

Popozuda seria analisada diferente do célebre Fernando Pessoa quando se trata de narcisismo? 

 

Sobre este mesmo viés apresentado sobre a arte, acreditamos que o interesse 

político e cientifico/intelectual também se apresenta como a vontade de auto exposição. 

Quando se utiliza terceiros para falar por você e apresentar a maneira “certa” de se ver o 

mundo. De maneira geral, a exibição dos conteúdos dá suporte à reafirmação do eu narcísico 

no contexto da rede. 
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Este apresentar o mundo a sua maneira, crendo que é a forma correta de se 

pensar nada mais é do que uma dificuldade de aceitar a diferença. As formas preconceituosas 

e identitárias de agir no mundo não seria também uma forma de narcisismo? A contração 

defensiva do eu, que age de forma ditatorial, mostra-nos a mentalidade de sobrevivência do 

narcisismo. Sobre este fio condutor (a sobrevivência), pode-se conectar outro aspecto: como 

somos vistos nas redes sociais? Não criamos uma imagem que queremos passar? E o que 

escondemos, também não seria uma forma defensiva? 

  

Um aspecto da rede social que também nos chama atenção é a capacidade 

que se tem de “cuidar” da vida dos outros. Uma vez que ao navegar pelo Facebook, por 

exemplo, entra-se em fluxo continuo de imagens constantemente atualizadas que seus 

“amigos” apresentaram de si.  

  

Uma presença cada vez mais recorrente do componente de subjetivação 

narcisista na sociedade capitalista começa a se evidenciar provavelmente por efeito da 

presença da internet. Aos já assinalados usos da rede somam-se ainda uma programação 

televisiva que oferece elementos identificatórios para as populações. Assim, atores e atrizes 

previamente selecionados por exibirem em seus corpos e rosto um determinado padrão de 

beleza passam a se constituir como uma referencia ideal para os sujeitos. Esse processo, no 

entanto, acaba por dar visibilidade à distancia que separa os sujeitos com seus objetos de 

identificação, seus ideais de perfeição estética. Esta perseguição incessante por uma aparência 

ideal acaba por sustentar, não uma, mas uma série de indústrias milionárias tais como a da 

moda, dos cosméticos e aquela das intervenções cirúrgicas com fim estético. 

  

Os efeitos de uma subjetivação narcisista se inscrevem para alem das 

questões estéticas. É possível notar, por exemplo, transformações nos modos pelos quais os 

sujeitos definem suas existências, naquilo que declaram como sendo um valor. A ênfase na 

fruição do prazer, já assinalada, faz com que os sujeitos narcisistas da contemporaneidade 

atribuam uma importância maior ao tempo presente que passa a ser ocupado com tudo aquilo 

que passa a ser identificado como prazeroso. Todo um seguimento do mercado de bens e 

serviços. Com destaque para a indústria do entretenimento e para o turismo extraem seus 

ganhos desta configuração subjetiva, ao mesmo tempo que a reproduzem ao infinito. Nesse 

ponto é importante destacar que a ênfase no presente como tempo de consumo e lazer 
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confronta-se com os modos de subjetivação mais tradicionais originados na família burguesa 

que preconizavam o sacrifício do usufruto do presente em proveito de um futuro.  

  

Em termos gerais, uma cultura do narcisismo, com a constituição de sujeitos 

auto centrados e dispostos a investir seu tempo e capital em si próprios confronta valores e 

praticas ate então adotados em escala populacional. Mas o sacrifício em prol do futuro não é o 

único componente de subjetivação que sofre um impacto pela ascensão do narcisismo. Afinal, 

no âmbito familiar, o futuro é associado à reprodução, aos filhos. 

  

Hoje é possível encontrar sujeitos que admitem, sem dificuldades, que se 

abstém de ter filhos para não sacrificar seu padrão de consumo, identificado como usufruto 

dos prazeres. Chega-se mesmo a quantificar os custos e os riscos da escolha por ter um filho, 

ponderando o quanto isso implica sacrifício de si, do eu narcisista.  

  

Fica evidente que as sociedades capitalistas contemporâneas presenciam a 

emergência de novos modos de existir no mundo, modos esses que reafirmam a importância 

do eu, mas também do capital como doador de sentido para uma existência individualizada. 

Os modos de subjetivação, tais como o narcisismo, não são passiveis de avaliação moral, uma 

vez que a constituição do eu não se faz na esfera da escolha individual, ao menos não 

majoritariamente. Trata-se, muito mais, de assinalar a emergência dos novos modos e 

acompanhar seus efeitos na vida das populações. 
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