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Máscaras Efêmeras: 

A Personalidade Efêmera entre a Sombra e a Persona 

Dr. Erel Shalit

Máscaras Efêmeras

Carl Gustav Jung não limitou o seu pensamento ao setting clínico, embora o 

temenos clínico tenha sempre permanecido como o cerne de suas andanças no mun-

do, assim como a psique individual o centro de suas reflexões. Estamos todos familiar-

izados com sua citação de que a psique humana precisa ser estudada porque é a 

causa de todo o mal futuro. 

Ele é de fato muito direto sobre a relação entre indivíduo e sociedade, quando 

afirma: "A neurose está intimamente ligada com o problema do nosso tempo e real-

mente representa uma tentativa frustrada por parte do indivíduo de resolver o proble-

ma coletivo em sua própria pessoa" . 1

Como diz William Quinn: "Para Jung, a neurose da modernidade reside na bus-

ca massiva, externa, de respostas materiais”  para problemas que requerem uma 2

abordagem psicológica, auto-conhecimento e auto-reflexão. 

Ele viu como muitos de seus pacientes "estão sofrendo não de neurose clinica-

mente definida, mas da falta de sentido e vazio de suas vidas", o que segundo ele 

"pode muito bem ser descrito como a neurose geral do nosso tempo” . 3

Jung estava preocupado com a mudança na qual o homem fica inflado, vendo a 

si mesmo como "senhor da terra, do ar e da água, e que em sua decisão carrega o 

destino histórico das nações. (…) Na realidade este homem é escravo e vítima das  

  CW 7, par. 18.1

 William W. Quinn, ‘Mass man, mass society, individual solution,’ Quadrant, vol 15.2, p. 41.2

 CW 16, par. 83.3
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máquinas que têm conquistado espaço e tempo para ele; é intimado e ameaçado pelo 

poder da tecnologia militar que supostamente salvaguardaria a sua existência 

física…” . 4

Poderíamos generalizar e dizer que a era moderna, ou a condição moderna, foi 

caracterizada pelo autoritarismo – a única narrativa na qual a ideologia substituiu o 

mito, Uma Verdade Absoluta – e a ameaça da destruição da humanidade pelos 

regimes totalitários, com crescente alienação. Na condição pós-moderna há uma mul-

tiplicidade de narrativas que desafiam o conceito de verdade; e ainda, há desmitolo-

gização e alienação, globalização com quebra de fronteiras, virtualidade que desafia a 

realidade e destruição por distanciamento. 

Não devemos nos surpreender que isso afeta a personalidade e as pessoas 

que encontramos na terapia, que às vezes desafiam diagnósticos clássicos.  

Tentarei conduzir o leitor ao longo de um percurso que leva até uma descrição 

da condição de efemeridade e que eu chamo de Personalidade Efêmera, e a mudança 

do eixo ego-Self para uma condição na qual a sombra irrompe livremente na persona. 

Ka-Tzetnik

O autor israelense conhecido como Ka-Tzetnik – Ka-Tzet significando konzentra-

tionslager, campo de concentração –, que estando em Auschwitz em 1943 foi-lhe dito 

pelo funcionário do campo ao marcar em seu braço esquerdo o número 135633, "aqui 

você nasce, este é agora o seu nome”, revelou sua identidade como Yehiel Dinur antes 

de desmaiar durante seu depoimento no julgamento de Eichmann em Jerusalém, no 

dia 07 de junho de 1961. 

E qual, poderíamos perguntar, seria a sua verdadeira identidade? Ka-Tzetnik 

certamente não era um pseudônimo no sentido comum – como ele mesmo disse, Ka-

Tzetnik era o que Auschwitz tinha feito dele. Ka-Tzetnik não era uma máscara, uma 

 CW 10, par. 524.4
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persona atrás da qual se esconde a pessoa real, mas sim uma verdadeira sombra que 

escapou das cinzas e se espalhou sobre a face da persona. 

Ou então, como Elie Wiesel escreve: "estendido sobre uma prancha de madeira 

em meio a uma multidão de cadáveres cobertos de sangue, o medo congelado em 

seus olhos, uma máscara de sofrimento em um barbudo, máscara agredida que era 

sua face, meu pai entregou a sua alma em Buchenwald”. 

Ka-Tzetnik falou sobre esse outro "planeta Auschwitz”, o planeta das cinzas. 

Décadas mais tarde, ele alterou esta afirmação, declarando: "Auschwitz não era um 

outro planeta. Nem Deus nem Satanás o criou, mas o homem, como o ensaio geral 

para a bomba atômica” . 5

Podemos chamar esse aspecto da imaginação do homem, que evoca destru-

ição em massa nos campos de extermínio, pressionando o botão da bomba atômica, 

de mal, satânico. Como Jung diz, "precisamos de mais compreensão da natureza hu-

mana, porque o único perigo real que existe é o próprio homem. ... sua psique deve 

ser estudada, porque nós somos a origem de todo o mal que há de vir” . 6

Hannah Arendt falou sobre a banalidade do mal – não implicando que o mal é 

banal – como residindo onde há uma falta de imaginação, ainda que tenha sido o 

homem, por meio de sua imaginação, o mentor do planeta Auschwitz. A máquina de 

extermínio, que "tinha sido planejada e aperfeiçoada em todos os seus detalhes muito 

antes do horror da guerra atingir a Alemanha” , certamente exigiu grande e elaborado 7

uso da imaginação. 

No entanto, a sua preocupação diz respeito à falta de imaginação que ocorre, 

como ela diz, sem perceber o que se está fazendo, ou podemos dizer pela falta da 

imaginação almada pela qual o homem se torna humano e, citando Hillman, “eventos 

se tornam experiências" . Arendt estava preocupada, também, com o maquinário 8

5צופן אדמע עמ' 123,119 

 The ‘Face to Face Interview’, In: C. G. Jung Speaking, p. 436.6

 Eichmann in Jerusalem, p. 116.7

 James Hillman, Re-Visioning Psychology, New York, Harper Perennial, 1992, xvi.8
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desumano da burocracia e a sua Regra de Ninguém, e não menos importante, o que 

ela chama de Afastamento da Realidade . 9

Até que ponto são estes os aspectos centrais da nossa existência pós-moder-

na? 

Sugiro que estas três características se mudaram para o campo central e de-

vem ser abordadas em nosso estudo do mal do homem no mundo de hoje. 

A ausência de imaginação, no sentido de Arendt, significava que o Holocausto 

forçou os seres humanos a encontrar o inimaginável; transformando muitos daqueles 

que sobreviveram à grande projeção da sombra da desumanização em meras silhue-

tas. 

Esta foi a conseqüência da consciência distorcida do homem. O afastamento, 

dia-bolos, da consciência do homem, é o oposto da reunião, o sym-bolos, a formação 

do símbolo do Self que une os opostos. Na identificação arquetípica com o Grande 

Bom e a Santa Totalidade, o homem projeta a sombra sobre o outro "sub-humano", o 

Untermensch, não percebendo que por negação e projeção é ele próprio que se 

tornou possuído pela sombra do mal. Enquanto a consciência está baseada na difer-

enciação e separação, por exemplo, entre o bem e o mal, o mal da identificação ar-

quetípica leva à divisão para além daquilo que não está contido no reino moral do ego 

humano, tal como a seleção nos campos de extermínio, quem é para viver e quem 

deve morrer, que raça deve persistir e qual perecerá. 

A imagem final do mal do homem é o seu ato apocalíptico de dividir o átomo de 

modo que o enorme poder escondido em seu núcleo possa ser usado para a destru-

ição da humanidade. Na destruição nuclear e na seleção do campo de concentração, 

a consciência do homem se torna diabolicamente má. 

A consciência da capacidade do homem para pôr fim à humanidade tem, em 

nosso tempo, se incorporado como um inquilino de destaque em nossa consciência. 

 Ibid., p. 287ff.9
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No fundamentalismo, o mundo é dividido na convicção da Totalidade Divina e 

Verdade Absoluta versus o Outro Mal; uma consciência coletiva facilmente identificável 

com as alturas divinas contra uma sombra projetada do mal, em que o outro se torna 

demonizado, desumanizado e perpetuamente perseguido. No entanto, pela mesma 

razão, se uma perspectiva ou regime fundamentalista consegue destruir o outro, ela 

vai, paradoxalmente, se colapsar: sem a sombra projetada sobre o outro, a fantasia do 

paraíso do fundamentalista se volta contra ele mesmo em auto-destruição. A razão 

para isto é que o fundamentalista meramente projeta, sem ter uma imagem do outro. E 

é na imagem do outro – seja interna ou externa – que o espelho da reflexão reside. 

Portanto, o totalitário por necessidade se torna a vítima de suas próprias projeções ar-

quetípicas. 

Não há espelho no fundamentalismo. Da mesma forma, no existencialismo 

sartreano, uma peça se chama Huis Clos (Sem Saída), onde o inferno se passa em 

uma sala de estar burguesa em que não há espelhos. Não há espelhos no inferno. O 

inferno é uma existência não-reflexiva e não-refletida, não-espelhada e de não-espel-

hamento. Assim, a cisão do outro pelo fundamentalista não serve do primeiro como um 

espelho de reflexão. Há apenas uma projeção para ser destruída, mas nenhuma im-

agem no espelho. Há projeções pré-concebidas mas sem imaginação reflexiva. 

Condição pós-moderna

A vitro-realidade da vida pós-moderna, virtual e artificial, contrasta nitidamente 

com o fundamentalismo. Não há falta do outro; existe sim uma plenitude de outros, 

bem como múltiplos eus, identidades e personae, não necessariamente integrados 

uns com os outros, prejudicando assim o sentido de identidade e auto-integração. 

A Verdade Única no centro da consciência coletiva do fundamentalista é troca-

da pela fragmentação de peças espalhadas de outros que não mais compõem um 

padrão dinâmico, centrado e mutável, caindo fora dos espelhos caleidoscópicos que 

as mantinham juntas. 
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O subjetivismo múltiplo toma o lugar da Verdade Absoluta, pelo qual podemos 

chegar a acreditar que não há consciência coletiva na condição pós-moderna. O rei 

moribundo dos contos de fadas da consciência coletiva tem, aparentemente, abdica-

do de sua autoridade central. 

Se por exemplo, eu sustento como primário que nada é primário, como um pen-

sador pós-moderno expressou, a primazia pode ter escapado da consciência, mas 

"nada-é-primário" apenas substituiu a primazia como a base da consciência coletiva. 

Quando googlamos através da enorme biblioteca borgiana chamada World 

Wide Web, mal percebemos a quase imperceptível – sim, Hannah Arendt disse isto – 

Regra de Ninguém, onde por exemplo, um site anti-semita pode surgir no topo da 

página quando procuramos a palavra "judeu". A classificação substitui os valores. 

Seguindo a ordem eichmanniana, o burocrata sabe bem seguir ordens e evitar a re-

sponsabilidade: ele diz "não sou eu", sem saber que ele realmente é o Não-Eu com seu 

não-corpo e nenhuma substância. 

Na efemeridade pós-moderna tudo é imaginável, tudo é possível para além dos 

limites; a interioridade está perdendo sua imagem produzida para a externalidade, o 

que enganosamente é tomado como realidade. A imagem se tornou seu próprio simu-

lacro, a sua própria representação. Como Baudrillard postulou, isso causará a erosão 

do nosso sentido de real . 10

Estamos inundados com imagens, mas a investida de imagens externas inter-

rompe o fluxo interno de imagens. A exterioridade excessiva se impinge contra o imag-

inário da interioridade, e borra a fronteira entre interior e exterior. 

Eu, claro, não tenho nada contra imagens externas, mas há uma diferença muito 

real entre sentar para olhar uma determinada foto, e depois outra, lembranças de um 

momento, recordando uma memória, compartilhando os pensamentos e os sentimen-

tos trazidos vivos daquele dia – entre isso, e a inundação de fotos digitais, contadas 

até o infinito, em vez de receber um nome e um local. Raramente nós permanecemos 

mais do que segundos olhando para cada foto, e ainda mais raramente voltamos a 

elas – muitas vezes sem saber que o que não garante um retorno, perde a sua alma. 

 Baudrillard, Simulations (1983), New York: Semiotext.10
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"Inundados com imagens do tipo que são utilizadas para chocar e provocar indig-

nação", diz Susan Sontag, "estamos a perder a nossa capacidade de reagir. A com-

paixão, estendida a seus limites, está ficando entorpecida” . 11

Sentimento e compaixão são um grande problema quando nos comunicamos 

através de touchscreen ao invés de realmente tocarmos uns aos outros, e a busca por 

toque, por vezes, aparecer como perversão e assédio sexual. 

Quão difícil não se tornou hoje parar de zapear ou sair da web, e silenciosa-

mente sentar para ler um livro e simplesmente refletir e deixar as imagens internas 

aparecerem como pássaros emergindo na tela da nossa mente. Sinais externos têm 

precedência sobre a interioridade ou comunicação humana – o toque do seu telefone 

celular é capaz de chamar a sua atenção de tudo o que você está fazendo ou com 

quem você está; um conselho simples é desligar o seu telefone, pelo menos quando 

você faz amor. 

No fundamentalismo, o mapa é o território, o ego está em identificação ar-

quetípica, e o pessoal procura estar na relação vertical simbiótica com o divino, en-

quanto a relação horizontal entre o indivíduo e o outro está cindida. 

Há uma perda de representação e simbolização, apenas a literalidade. 

No entanto, quando por outro lado a imagem se torna um mapa que existe por e 

em si própria, separada do território, então ela passa a existir sem a realidade, e a real-

idade se torna a ilusão. 

A realidade se torna obsoleta, a virtualidade tudo, até que finalmente tudo é vir-

tual. Teremos, então, como Baudrillard expressa, "passado além desse ponto de fuga o 

qual Canetti fala, onde, sem perceber, a raça humana teria deixado a realidade e a 

história para trás, onde qualquer distinção entre o verdadeiro e o falso teria desapare-

cido” . 12

Mas a imagem também perde a sua realidade, e com facilidade, apenas quan-

do pressionamos delete – ou talvez pior, recortar, copiar e colar, e você tem imitação 

ao invés de imaginação. Na verdade, o plágio pela internet é uma indústria em expan-

 Regarding the pain of others, p. 96.11

 Baudrillard, why hasn’t everything disappeared?, p. 20. 12
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são, e como já foi dito, "A tradição intelectual de investigação está se perdendo” . 13

Muitos estudantes que copiam da Wikipedia e de outros recursos da internet, e colam 

em seus escritos, nem sequer estão conscientes de que estão copiando. 

Quando a imitação substitui a imaginação, a representação está perdida. Não 

seria a capacidade de representar básica para a civilização? Einstein não afirma que a 

imaginação é mais importante do que o conhecimento, de que o conhecimento per-

manece limitado, enquanto a imaginação circunda o mundo? 

Efemeridade

Efemeridade ao invés de permanência e constância, assuntos efêmeros em vez 

da constância dos objetos, são princípios, características fundamentais da nossa 

condição pós-moderna, se aqui podemos falar de núcleos e princípios, já que a 

condição pós-moderna está especialmente além de princípios. 

Quais são as características da efemeridade e da Personalidade Efêmera, que 

parecem tão bem ajustadas a esta condição que não podemos realmente falar de um 

Transtorno de Personalidade Efêmero (TPE)? 

Na efemeridade e na Personalidade Efêmera encontramos o seguinte: 

I. Velocidade sem Digestão

Nos movemos com o carro, trem e avião em uma velocidade crescente através 

do espaço físico, mas o tempo que levamos para viajar pelo ciberespaço se aproxima 

de zero. Sete segundos é o tempo máximo em que uma pessoa vai esperar pelo car-

regamento de um site, antes que ela desista. 

A personalidade efêmera é boa em habilidades motoras e de coordenação, 

apertando botões e girando o joystick em uma velocidade que faz a maioria das pes-

soas da minha idade ficarem tontas. Ela será perfeitamente capaz de tomar decisões 

 “Exams ‘could beat student cheats’,” BBC, 17 Oct. 2006.13
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rápidas, sem passar necessariamente por grandes aprofundamentos. Em contraste, 

ele ou ela vai achar frequentemente cálculos simples muito difíceis, sempre necessi-

tando de uma calculadora para aliviar o cérebro da sobrecarga aritmética. Esta é ape-

nas uma indicação da mudança de ênfase nas funções do ego: tomada de decisões 

mais rápida e maiores habilidades motoras, porém um enfraquecimento no teste de 

realidade e a percepção de si e do outro como "objetos inteiros". 

A velocidade reduz a capacidade de digestão, internalização e reflexão. 

II. Fugindo do Centro - Associativismo

Por associação, fugimos do centro – é por isso que Freud sugeriu a livre associ-

ação como uma técnica para escapar dos laços da consciência do ego. Quanto mais 

livres nossas associações, mais somos capazes de romper com a rigidez e os coman-

dos de autoridade da consciência coletiva. Contudo, nós podemos perder o equilíbrio, 

e talvez nós mesmos, como associativamente seguimos as dicas para a infinitude do 

espaço cibernético, desconstruindo as estruturas convencionais. 

Em alta velocidade nós associativamente nos movemos de forma centrífuga, 

isto é, literalmente “fugindo do centro”. Isto leva, na minha opinião, a três importantes 

consequências: 

1. Primeiramente, perdemos nosso senso de lugar, e constantemente pre-

cisamos localizar uns aos outros. Ao telefonar para o celular de alguém, raramente 

perguntamos: “Estou te atrapalhando?”; ao invés, dizemos: "Onde você está?”. No 

espaço efêmero, eu tendo a perder o controle de onde realmente estou. 

2. Em segundo lugar, contatos e relacionamentos tendem a se espalhar em 

uma superfície plana de compartilhamento superficial ou tagarelar:  "Ei, você está 

aí? Eu estou fazendo isso, o que você está fazendo?”. Por meio da ferramenta 

“friend tracker” do Facebook e do Twitter, você pode se envolver na atividade estu-

pefaciante e gastadora de tempo de seguir e ser seguido. 
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Não é maravilhoso podermos tagarelar e tremer e tuitar e saber que Jéssica 

está indo para o almoço, alguém acabou de perder o ônibus, enquanto o filosófico 

James lança suas pérolas de sabedoria de que "nada é mais frustrante do que a falha 

silenciosa". 

Ele está certo: o silêncio pode despertar a ansiedade tão decisivamente colo-

cada para dormir por todo o barulho. Não é de admirar que os estudos mostram que o 

uso de redes sociais – ou como eu vejo, redes anti-sociais – é viciante e afeta o de-

sempenho no mundo real, baixando por exemplo as notas dos alunos . 14

A privacidade, por outro lado, está em declínio – onde está a discrição quando 

tudo é rapidamente encaminhado? Onde está a canção privada do poeta, escrita à 

mão e aprendida de cor? Qual será o destino do sigilo, quando já não se pode estar 

separado, que é o significado etimológico de segredo – isto é, idêntico à origem de 

kadosh, a palavra para sagrado em hebraico? Muitas vezes as pessoas vêm para a 

terapia para encontrar privacidade, e na privacidade encontrar uma saída para a sua 

poesia pessoal. No temenos analítico podemos servir como secretários, os detentores 

dos segredos sagrados, especialmente em um mundo onde tudo é visível e conheci-

do. 

3. Em terceiro lugar, devido ao movimento centrífugo para longe do centro, a 

partir de nosso próprio centro interior, não há lugar para a depressão, nem para 

impressões profundas – como se não subsistissem hieróglifos, ou seja, as marcas 

sagradas de constância e discrição, privacidade e uma narrativa pessoal integra-

da. Não há lugar para a dor e o sofrimento. O que resta pode ser um voo escapista 

nos antidepressivos. 

III. Memória Deletada

 Kirschner, Paul A., and Aryn C. Karpinski. Facebook® and academic performance. Computers in hu14 -
man behavior 26.6 (2010): 1237-1245.
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Qual será o destino da memória quando nós gradualmente nos separamos do 

passado, de onde viemos, e quando a facilidade com que apertamos o botão de dele-

tar reflete a visão de mundo (Weltanschauung) do nosso espírito do tempo (Zeitgeist)? 

Deletar é tão fácil quanto a imitação de copiar e colar, mas será que conseguimos faz-

er muito sem a magia de um bruxo? 

Nós apenas precisamos apertar próximo, próximo, próximo e finalizar. Nem se-

quer fazer um esforço para ler o que é que você assina e concorda, e graças a Deus, 

não há necessidade de colocar a sua assinatura – do latim marcar, a matriz de um selo 

– escrita à mão, o que de qualquer maneira está se tornando uma habilidade esqueci-

da do passado. 

A fim de re-lembrar e re-memorar, ouvir o chamado da vocação, a narrativa da 

individuação, podemos precisar da força centrípeta compensatória, literalmente "bus-

cando o centro", não apenas para a introversão da libido, mas no sentido de con-

tinuidade. 

Não é irônico que na cidade de Chandigarh, concebida por Le Corbusier – o 

nivelador de Paris –, a cidade que Nehru proclamou que deveria ser "livre das 

tradições do passado”, o mobiliário de vanguarda projetado por Pierre Jeanneret tenha 

sido levado para o ferro-velho? Funcionários do governo já tinham esquecido o valor 

dos tesouros pós-modernos em que estavam sentados; tesouros que visavam esque-

cer e romper com os grilhões do passado. 

Um destino semelhante foi concedido ao Palácio da República na Alemanha 

Oriental, que tinha substituído o demolido Palácio da Cidade de Berlim, considerado 

um símbolo do imperialismo prussiano. Fechado após meros quatorze anos de fun-

cionamento como Parlamento da Alemanha Oriental, acabou por ser derrubado. 

Desconstruir as memórias do passado despedaça as imagens do futuro. Para 

ouvir o chamado do futuro, precisamos lembrar das vozes de nossos antepassados. 

IV. Afastamento da Realidade; a Vida in vitro
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O afastamento da realidade compromete a consciência das conseqüências das 

próprias ações – um aspecto essencial do teste de realidade do ego. Quando o carro 

capota no videogame não há consequências, é apenas reset e start, sem dor e sem 

sofrimento, sem dano e sem feridas, sem culpa e sem responsabilidade, sem profun-

didade de sentimento nem sentimento de conexão. Existe apenas a emoção da satis-

fação instintiva. O verdadeiro perigo surge quando o indivíduo vem a se relacionar 

com a realidade como se fosse apenas um jogo de computador. Um jovem, por exem-

plo, teve o bom senso de pelo menos ficar com medo quando, aos 17 anos, saiu de 

seu mundo de videogame, no qual estava em "contato" com o mundo inteiro – como se 

–, mas não consigo mesmo, com pessoas reais e o mundo real, e foi para as aulas de 

condução; entrou em pânico quando percebeu que não havia compreendido que lida-

va com matéria real, energia e velocidade reais, em que há conseqüências reais de 

suas ações. 

Assim, o afastamento da realidade nos deixa menos preocupados com o outro 

como objeto integral, que se torna um alvo mais fácil para as projeções arquetípicas, 

aliviando-nos de nos sentir "desnecessariamente" sobrecarregados por empatia e 

compaixão. Distantes da realidade humana, o real é facilmente distorcido, como ocorre 

na demonização do outro pelo fundamentalista. Para este, não deve haver o outro, e 

em nosso mundo pós-moderno, estamos abandonando a encarnação da realidade, 

transformando o que é in vivo, que está na vida, em in vitro, a vida artificial, vivendo 

uma vida em uma redoma de vidro ou atrás de uma tela. 

Em ambos os casos, pode ser muito fácil soltar a bomba ou pressionar o 

botão , porque um aspecto essencial da efemeridade e da Personalidade Efêmera é 15

um afastamento do verdadeiro sentimento, cuja etiologia é o aumento da distância do 

conhecimento instintivo. Precisamos crescentemente de mais especialistas para nos 

falar sobre maternidade, e os especialistas necessitam de um maior número de 

máquinas para seus diagnósticos – não como uma ferramenta de extensão de seus 

conhecimentos, mas cada vez mais fazendo com que eles e seus clientes confiem ex-

 Shalit, 2004: 151ff.15

 13



E. Shalit 

 

clusivamente na máquina, transformando o especialista, por exemplo o médico da 

família, em um funcionário para referências. 

Talvez eu devesse acrescentar que o afastamento da realidade é propício para 

o mal. O outro, ou o objeto – em si um termo objetificante na medida em que o apli-

camos a outro ser humano – perde sua subjetividade, humanidade, sangue e carne, e 

realmente se torna objetificado, se eu estou distante da realidade de toque, sentimen-

to, expressão e interação. A face do outro se torna uma máscara oca, que pode ser 

desprezada sem um sentimento de culpa, consideração ou sentimento. Esta é a re-

moção da realidade humana, feita pelos burocratas, que vem a constituir a banalidade 

do mal. 

V. Realidade Fotográfica

Estamos fotografando e sendo fotografados cada vez mais. Há mais de quatro 

milhões de câmeras de circuito fechado no Reino Unido, a maioria delas em Londres. 

Ou seja, tudo que é feito em público, e cada vez mais em particular, está sendo fo-

tografado e possivelmente observado. Esta não é apenas a distopia de um admirável 

mundo novo de vigilância persecutória, como se a cortina de ferro de antigamente não 

mais dividisse, mas como uma cortina virtual se espalhasse a poucos metros acima de 

nossas cabeças, permitindo a observação constante; é a criação, deste modo, de uma 

realidade dupla: nós andamos na rua, mas já não estamos apenas andando, a forma 

como caminhamos está sendo registrada e nos tornamos cada vez mais conscientes 

de que estamos sendo gravados, isto é, fotografados. Este não é o sentido de con-

sciência que vem da auto-observação, de estar consciente de nossos atos, conscien-

temente relacionados ao que fazemos, mas a criação de um campo de alienação, 

porque mesmo que não tenhamos intenção criminosa ou pervertida, nos tomamos 

conscientes de que estamos sendo observados por tais comportamentos – ou sim-

plesmente estamos sendo observados. Susan Sontag disse muito bem, há muitos anos 

atrás: "essencialmente, a câmera torna cada pessoa um turista na realidade dos out-
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ros, e eventualmente, na sua própria” . Para ser um turista em sua própria realidade, 16

um turista em sua própria vida, está se sendo afastado de uma sensação de casa, de 

estar ancorado em si mesmo, em seu Self. Permitam-me citar outra passagem do im-

portante livro de Susan Sontag On Photography; ela escreve: “A fotografia implica que 

nós conheçamos o mundo se nós o aceitamos como a câmera o registra. Mas isso é o 

oposto do entendimento, que começa da não aceitação do mundo como ele parece”  17

(a propósito, sua estreita relação com a fotógrafa Annie Leibowitz adiciona pertinência 

às suas observações afiadas). 

A observação de Sontag é crucial: a informação se torna pseudo-conhecimento 

e compreensão falsa quando se confia na câmera de gravação, em vez de ser anco-

rada no Self, o arquétipo do significado. Sua declaração, voltando a 1973 (!), que "ter 

uma experiência se torna idêntico a se tirar uma fotografia, e participar de um evento 

público vem a ser cada vez mais equivalente a olhar para ele em uma forma fotografa-

da” , soa profética. É, de fato, o oposto do processo de psiquização, decisivo no de18 -

senvolvimento da consciência humana. 

Atrevo-me a dizer que a Personalidade Efêmera se caracteriza pela identifi-

cação com a realidade fotografada e o fotografar. Ela está manifesta de forma semel-

hante para a câmera – não significativamente e realmente presente, ainda que pre-

sente através de sua precisão. 

A Personalidade Efêmera, em sua manifestação plena, não vive uma vida autên-

tica, baseada no núcleo interno do indivíduo, central, secreto, atendendo à voz interior 

de significado, sabedoria, Self e vocação. Em vez disso, a Personalidade Efêmera vive 

uma realidade de câmera, fazendo parte de um filme. 

Embora possam haver muitos usos construtivos da câmera, tanto em privado 

quanto em documentação coletiva, artes e entretenimento, é bastante diferente quan-

do uma pessoa vive a realidade por meio da câmera. Yanir, por exemplo, teve uma 

grande dificuldade de sentir sua própria presença através das situações, vivendo um 

 Susan Sontag, On Photography, p. 57.16

 Ibid., p. 23.17

 Ibid., p. 24.18
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sentimento de despersonalização, bem como desrealização, tanto com sua esposa e 

filhos, quanto com as pessoas no trabalho – escolheu ser um guarda da prisão, talvez 

guardando seu próprio sentido de aprisionamento. Ele pediu a sua terapeuta que 

gravasse em vídeo as sessões, de modo que após sua morte as gravações pudessem 

ser dadas a seus filhos. "Não foi Shakespeare quem disse que a vida é como atuar em 

um palco", foi sua nota sobre o autor britânico, "e a minha melhor aparência é na ter-

apia com você", ele disse à sua terapeuta atônita, que não tinha certeza se ele estava 

brincando com ela ou se estava falando sério, e muito provavelmente ele mesmo não 

soubesse. 

Alguém versus Ninguém (Sum-1 vs. No body)

Com facilidade crescente utilizamos máscaras efêmeras, sem sobrecarregar as 

personae com o senso desnecessário de significado. Ou seja, nós evitamos sobrecar-

regar-nos com a chamada ou a voz do Self, o arquétipo do significado, cuja voz pode 

falar através da máscara, a persona; o Self, por meio do qual as águas profundas da 

sabedoria podem subir através do vaso de consciência. 

Entramos no espaço efêmero do mundo cibernético via senhas e nomes de 

usuários, e nos comunicamos com outras pessoas por meio de facebooks, chats, 

blogs, pseudônimos, e second lives; uma charada interminável de máscaras que es-

condem a sua verdadeira identidade, até o ponto de se dissociarem completamente 

de si mesmas, verdadeiramente. 

Seguindo o julgamento de Eichmann, Hanna Arendt trouxe "A Regra de 

Ninguém" para o primeiro plano. Eu acredito que Alguém e Ninguém são os combat-

entes no campo de batalha da pós-modernidade. 

Ninguém significa uma falta de corpo, de substância, no-1, ‘não-1’ (No body), 

ao passo que em Alguém acrescenta-se a um uma soma completa – ‘Soma-1' (Some-

one) – Alguém, ou seja, sendo de uma substância; em hebraico, a palavra para al-

guém, מישהו, significa "quem ele/ela é”. O Ninguém fala oficialês, como Eichmann 
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disse: “Oficialês é minha única linguagem” , a linguagem das palavras planas da 19

consciência coletiva, por trás das quais a profundidade da verdade e significado per-

manecem escondidas – a questão do intercâmbio técnico da largura da ferrovia entre 

os diferentes países, sem mencionar que o que se deseja é resolver o transporte de 

humanos aos campos de desumanização. 

A meu ver, esta é uma batalha de caráter – de ser e ter caráter, que vem do 

grego, significando "marca gravada", de ter caráter e ser um personagem em seu 

próprio drama. 

Heráclito promoveu o daimon, que originalmente pertencia à partilha do que os 

deuses deram ao homem, na psique do último, e disse: “o caráter do homem é seu 

daimon", seu espírito guardião. 

Podemos entender a brilhante peça de Luigi Pirandello, Seis Personagens à 

Procura de um Autor, a partir dessa perspectiva: "Um personagem, senhor, pode sem-

pre pedir a um homem quem ele é", diz o pai na peça, e continua: "Porque um person-

agem tem verdadeiramente uma vida própria, marcada por suas próprias característi-

cas, por conta de que ele é sempre ‘alguém'. Por outro lado, um homem ... um homem, 

em geral, pode ser ‘ninguém’ (p. 61)”. 

Esta é a nossa escolha, ser alguém ou ninguém – um autor, personagem e ator, 

ou um ator sem-autor e sem caráter. 

Para um alguém, pessoa de e com substância, com caráter, ou seja, com a 

consistência de marcas gravadas – a propósito, comparando personagem com hi-

eróglifo, impressão sagrada –, para este alguém se constelar, existem certos pré-req-

uisitos que têm de ser preenchidos com relação ao ego e o Self: 

• O ego, como centro da consciência e identidade consciente, precisa sustentar 

sua tarefa central de fronteira e diferenciação – o que está dentro e o que está fora,  

acima e abaixo, por trás ou na frente; 

 Arendt, p. 48.19
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• O ego ligado à fronteira deve estar enraizado na totalidade da pessoa, na 

alma ou o Self ou o Daimon ou caráter ou algum centro e totalidade além das limi-

tações da consciência. 

Se estas condições são cumpridas, e o ego é simultaneamente separado e 

diferenciado, reconhece as suas limitações e está enraizado e relacionado com um in-

terior bem como um Outro exterior, então há uma chance que este ego possa funcionar 

como um terceiro – conceito vital na psicanálise –, um regulador entre id e superego, 

entre sombra e persona. Isso reflete um ego que tem uma relação dinâmica e vital com 

o Self, o arquétipo do significado. 

Por outro lado, na ausência da descrição acima, em condições de fragmen-

tação, velocidade sem digestão, cisão e desconexão (dissociação, desrealização, 

despersonalização) devido à associação fragmentada (por exemplo, movendo sem 

descanso de site a site na internet, ou de relação em relação sem formar um rela-

cionamento real, do Match.com e JDate para o Cupid e LoveMe), fugindo do centro, 

ou seja, longe do centro, longe do Self, longe de si mesmo – então o ego vai abdicar 

de sua função reguladora, e não será capaz de cumprir as suas funções, nem de 

diferenciação, nem de capitão do navio, e também não será a manifestação do Self. 

Na medida em que pensamos no ego como o capitão do navio, devemos estar 

conscientes de que a nau que navegamos pela vida é mantida na vertical e em equi-

líbrio, e sua orientação é preservada pela bússola ou giroscópio, em linha com o eixo 

interno da terra; isto é, algo além da própria alma individual. Sem o ego como capitão 

e o Self como giroscópio, o navio vai cruzar o oceano condenado a errática e fantas-

magoricamente navegar nas world wide waters como um Holandês Voador. 

Quando o ego está enraizado internamente em seu próprio centro, o Self, o ar-

quétipo do significado, a fonte de sabedoria interior, pode penetrar as fibras da per-

sonalidade e inocular seus órgãos, como a persona, a máscara de aparência e ajus-

tamento social, com significado e vida simbólica. 

Jung emprestou o termo persona – para roupa que vestimos, a peça exterior da 

nossa personalidade, a forma como aparecemos aos outros, algo semelhante ao “ego-
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ideal" –, da máscara usada pelos atores no antigo teatro grego. Mas persona, como 

pessoa, que originalmente significava um personagem em um drama, vem da máscara 

de madeira na qual a boca reforçaria o som da voz, a voz de dentro, a voz interior. 

Antes de Jung, Ezra Pound usou o termo persona para denotar um "caráter 

literário que representa a voz do autor”. Ou seja, a máscara que usamos pode ter 

caráter, as marcas gravadas para expressar a voz, o som e o sentido do autor, isto é, 

de quem somos, alguém em mim. 

Persona vem de per sonare, por meio de voz – a máscara da persona con-

seguia esconder o rosto cotidiano do ego do ator para revelar e permitir a manifes-

tação dos deuses, ou, o que podemos chamar de energias arquetípicas e imagens, do 

nosso daimon, do caráter de cada um. 

Nas máscaras de ritos e rituais, o rosto comum que todos os dias serve não 

apenas como uma máscara externa de aparência e ajustamento, mas também como 

uma barreira contra o reino esmagador dos arquétipos é removido, de modo que o 

transe pode ser induzido e os arquétipos transcendentes, deuses, daimons e o caráter 

podem se manifestar. 

Mas este não é o caso no mundo pós-moderno da efemeridade. Aqui, o eixo 

ego-Self se rompeu devido aos fatores mencionados anteriormente: velocidade sem 

digestão, fuga do centro, afastamento da realidade, esquecimento do elo de ligação. 

Portanto, o núcleo interno próprio, ou daimon, ou senso de significado, não pode ser 

transmitido livremente nas fibras da personalidade. 

O ego desenraizado, mais apto a coordenar do que refletir, não serve como um 

terceiro entre a sombra e a persona, pelo que estas se fundem. 

A persona se torna como o ator sem personagem, como na peça de Pirandello. 

A máscara, quando não permeada por sentido, se converte em uma concha vazia, 

facilmente invadida por sombras e por uma charada de pretensões. Não é mais a 

máscara de madeira, se torna sintética ao invés de genuína, uma máscara de plástico 

– plassein, "apta para moldagem", a ser utilizada em qualquer forma, sem caráter. 

Por volta de meio século atrás, Andy Warhol apontou para a cultura plástica de 

auto-replicação, talvez borrando a linha entre ser um observador crítico e um partici-
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pante engajado, sua arte incorporando tanto um olhar sobre a cultura da produção 

como a auto-reprodução da cultura. Conforme Andy Warhol testemunhou sobre si 

mesmo: ”Todos são de plástico ... Eu quero ser plástico”. Isto é, plástico significa ser 

como qualquer coisa ou como todo mundo, moldado de acordo com as necessidades 

percebidas da mente; a cultura do plástico como uma cultura sintética de imitação e 

não-diferenciação. 

O show de Truman retratou a condição em que todos participam no embuste de 

um reality show onde tudo é artificial, construído, realidade in vitro, com exceção de 

um, o solitário e verdadeiro homem (true man). No momento em que os criminosos se 

tornam celebridades entrevistadas, a sombra invadiu a persona. Quando pseudônimos 

da internet favorecem a perversão, abuso e assédio se tornam commodities diárias e a 

sombra permeia a persona. 

Ou então, por que não vender a sua vida, como tem sido feito, juntamente com 

o seu hobby e amigos no eBay e apenas andar longe de tudo? Então não há necessi-

dade de ficar no lugar, permanecer e realmente ser alguém, um Some One. Fugindo 

do centro escapamos de ser "de uma substância", isto é, alguém, e o que isso implica 

– responsabilidade, integridade e tragédia. 

O resultado é um enfraquecimento da identidade significativa (isto é, baseada 

no Self), em direção às identidades falsas e dissimuladas, transportando as caracterís-

ticas efêmeras como se fosse ao invés de ser alguém. O ego, em seguida, deixa de 

ser o mediador entre sombra e persona, que se fundem. Na dissociação, aspectos da 

sombra podem ser cindidos, com o ego possivelmente se adaptando às exigências da 

aparência social, a persona, enquanto na efemeridade, a sombra flui para as artérias 

da persona, levando à sociopatia e perversão. Um exemplo é o caso de Lori Drew, 

uma mulher de 49 anos que em 2008 se declarou inocente das acusações de ter cria-

do uma identidade fictícia no MySpace chamada Josh Evans, por meio da qual estab-

eleceu uma amizade virtual com sua vizinha, Megan Meier, de 13 anos de idade. O 
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amor virtual que acabou chegando a bullying cibernético alegadamente provocou o 

suicídio de Megan . 20

Quem é o culpado? Há algum culpado? Lori Drew foi considerada culpada de 

contravenção e acesso não autorizado a computadores. Que tipo de amor e sentimen-

tos estamos falando quando o objeto é fictício? Ele se assemelha a sentimentos e fan-

tasias projetadas pela adolescente em um ídolo, mas a possibilidade de interação bor-

ra as fronteiras entre ficção e realidade – no caso acima, a jovem instável não diferen-

ciava nem entre vivo e vitro, realidade e ciberespaço, nem entre verdadeira identidade 

e falsa fachada. 

Síndrome do sobrevivente 

Muitas vezes, o sobrevivente de um trauma não consegue se afastar de um 

evento, para jogar esta experiência traumática no ralo do sistema de esgoto da psique. 

Mesmo os encanamentos dos nossos sonhos são muitas vezes estreitos demais no 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático para a descarga dos horrores e os medos do 

trauma, juntamente com os detritos e os resíduos do dia. Os transbordamentos do 

trauma nos inundam com agitação. O trauma bate e volta nos sonhos pós-traumáticos 

repetitivos, aparentemente sem símbolos; com a interminável repetição dos horrores 

do trauma; repetição ao invés de representação. 

Embora a depressão, anedonia, ansiedade, hipermnésia, culpa e sofrimento são 

algumas características da síndrome do sobrevivente, como inicialmente formulada 

por William Niederland , a Personalidade Efêmera possui uma qualidade camaleônica 21

de se ajustar a máscaras efêmeras, bem como uma maior capacidade de mudança. 

Muitas vezes pela falta de profundidade e constância de sentimentos, como amor 

genuíno e verdadeira amizade, admiração, dor e tristeza, movendo-se sem descanso, 

 Ed Pilkington, “Death of 13-year-old prompts cyberbullying test case,” Guardian, June 17, 2008, http://20

www.guardian.co.uk/world/2008/jun/17/usa.news.

 Niederland, W. G. (1968) Clinical observations on the survivor syndrome, Int. J. Psychoanal. 49:313- 21

315.
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fugindo da angústia, ela procura por liberdade descompromissada, buscando a prox-

imidade sempre esquiva, muitas vezes através das redes de namoro da internet e sites 

de bate-papo. Ela é menos capaz de considerar as conseqüências de seus atos, uma 

vez que uma qualidade tal qual a da máquina se tornou um aspecto integral das re-

lações interpessoais. No entanto, ela tem uma necessidade intensificada de gratifi-

cação instantânea, induzindo seus atos com importância narcisista, porque suas 

palavras não são faladas de forma discreta no diálogo com outra pessoa, nem com 

uma comunidade de pessoas com cujos rostos se está familiarizado, mas com o im-

pessoal, massa sem nome de anônimos e pseudônimos, por meio da maquinaria no 

ciberespaço. 

Personalidade Efêmera 

A Personalidade Efêmera raramente procura a terapia, porque ela não fica em 

um só lugar. Constantemente em movimento, está realmente presa à sua própria im-

permanência, evitando a busca almada do verdadeiro andarilho, que procura a si 

próprio, seu caminho individual. Se ela chega à porta da nossa clínica, logo descobri-

mos que está simultaneamente transitando (shopping) por outros terapeutas, e se 

permanece por um tempo, é por conta de um reflexo ainda irrefletido, compulsivo, a 

necessidade de atender o celular que não pode ser desligado, só para dizer: "querida, 

eu estou na terapia", como se o aparelho servisse como um cordão umbilical sublima-

do ligado a qualquer seio virtual, cuja presença na outra extremidade do campo 

eletromagnético é necessária para confirmar sua mera existência. A Personalidade 

Efêmera não está totalmente presente, e em todo caso, ela logo se move. A não-locali-

dade e a temporalidade dos aeroportos, como os Templos da Efemeridade, acalmam a 

inquietação da Personalidade Efêmera e lhe convém melhor do que o temenos da sala 

de terapia e a relação analítica, com suas fronteiras hermeticamente fechadas. 

É característico da condição efêmera nunca estar off-line. Observe, por exemp-

lo, como se tornou comum em muitas lojas não iluminar o sinal de "aberto", ousada-

mente se declarar “fechado" durante o dia. Este é apenas mais um pequeno “sinal" de 
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dificuldade do ego em cumprir a sua tarefa de diferenciação, e a dificuldade de deixar 

ir, fechar a loja, desligar o computador, diferenciar o trabalho do descanso, dia e noite, 

o sono e as horas de vigília, todos os dias e o Shabat. 

O dinheiro pode se transformar em crescimento auto-gerado, baseado na 

ganância, especulação e pirâmides artificiais, quando ele adora o deus de Mammon 

sem a consciência de que na sua raiz, Mammon vem de emun, confiança – a confi-

ança no núcleo do dinheiro como um meio para troca complexa de bens, valores e 

serviços. 

Para a Personalidade Efêmera, máscaras efêmeras de identidades “como se" a 

defendem contra as dificuldades e a responsabilidade que implica ser internamente 

enraizada, sendo ancorada no sentido de significado pessoal. A ausência de signifi-

cado, a desmitologização da era moderna onde o ego se torna todos os deuses, ou os 

arquétipos, tornaram-se doenças por causa da desconexão de nossas raízes internas 

mais profundas da alma, sendo parte da etiologia da Personalidade Efêmera. Na-

tureza, instintos, impressões digitais e experiência são substituídos por uma confiança 

excessiva na verdade das máquinas – Tomografia Computadorizada, Imagem por 

Ressonância Magnética, Ultrassom e Mamografia. A verdade é substituída pela classi-

ficação, o sentimento é substituído por "curtir" no Facebook, o toque humano por 

touchscreen. Por meio de uma Tomografia Computadorizada, por exemplo, pequenos 

tumores são detectados e tratados, muitos dos quais, no passado, passariam des-

percebidos, pois seriam curados sem qualquer intervenção: com as enormes vanta-

gens da detecção precoce, e eu não gostaria de prescindir desses avanços em diag-

nóstico médico, devemos estar conscientes de que estamos, assim, inibindo a ca-

pacidade de autocura do corpo, nós prejudicamos a autocura, a cura pelo Self. 

Nós não podemos viver sem plástico, que tem muitas vantagens também, mas 

eu não gostaria, parafraseando Andy Warhol, de ser de plástico. 

Em conclusão, o fundamentalismo e a condição pós-moderna são opostos, mas 

estranhamente eles compartilham alguns pontos em comum. Não só precisamos estar 

cientes da sombra do fundamentalismo, mas também das sombras destrutivas da 
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condição pós-moderna que possivelmente residem em nossa alma – embora esta últi-

ma construa templos no ar. 

Friedrich Dürrenmatt escreve em O Sósia - Problemas do Teatro: “Tragédia pres-

supõe culpa, desespero, moderação, lucidez, visão, um sentido de responsabilidade. 

No show de fantoches violento do nosso século, neste retrocesso da raça branca, não 

há mais culpados e também, não há homens responsáveis” . 22

"Mas", continua Dürrenmatt, "o trágico ainda é possível ... Nós podemos produzi-

lo como um momento assustador, como um abismo que se abre de repente”. Hoje, a 

nossa sobrevivência pode depender da nossa capacidade de sofrer depressão, esta-

dos de anedonia, culpa e dor e as lembranças dolorosas do passado, bem como a 

ansiedade do futuro. 

Se estes sentimentos caracterizam a síndrome do sobrevivente, eles podem ser 

características necessárias para a nossa sobrevivência. 

Como disse Carl Sagan: "O preço que pagamos pela antecipação do futuro é a 

ansiedade sobre isso. Prenunciar o desastre provavelmente não é muito divertido; ... 

[mas] O benefício de prever a catástrofe é a capacidade de tomar medidas para evitá-

la” . 23

Eu acredito que a condição pós-moderna de efemeridade é uma reação à 

crença excessiva e confiança na autoridade enganosa com suas conseqüências hor-

rendas, que tivemos de testemunhar, bem como um resultado de viver sob a ameaça 

de extinção da humanidade, que muitas vezes acarreta em uma busca por rituais re-

dentores. 

Como conseqüência da bomba atômica, reflete Robert Sardello (1999: 119ff), a 

alma se retira na quietude que preside sobre o reino da morte. Ou seja, em face do 

apocalipse e da aniquilação a alma pode congelar em silêncio. 

Mas também precisamos abraçar a Profundidade do Silêncio, a profundidade e 

o silêncio, a partir do qual, como o mito nos diz, a Sabedoria nasce e surge. 

 Dürrenmatt, F. (1964) Four Plays 1957-62. London: Jonathan Cape, p. 33.22

 Carl Sagan (1978) The Dragons of Eden. NY: Ballantine Books, p. 74.23
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Por ter sido tocada pela profundidade e silêncio, as imagens podem emergir a 

partir das emoções profundas, e por sua vez, as imagens que se elevam das nossas 

profundezas internas pode dar forma e expressar a complexidade das emoções, tais 

como os tons de ansiedade erótica em um filme de Bergman, como Persona. 

Na superficialidade e barulho da deslocada efemeridade – para não ser con-

fundida com movimento profundo e mudança – as imagens da sabedoria não tem a 

liberdade de emergir das profundezas do silêncio. Eu acredito que é por assistir às 

imagens de interioridade que sentimos a necessidade de cuidar do mundo em que as 

imagens da psique residem. Assim, talvez, tornamo-nos mais capazes de inocular as 

nossas imagens e ações com significado, como gerado pelo arquétipo do Self. 

Rilke escreve nas suas Cartas a um Jovem Poeta, "Você deve dar à luz a suas 

imagens. Elas são o futuro esperando para nascer”. 

Tradução: Bráulio Porto 
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