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A totalidade psíquica do indivíduo contemporâneo e como se dão 
suas relações são fatores de relevante reflexão, à medida que se en-
tende que as transformações proporcionadas por um modelo de or-
ganização sócio-econômica trazem consequências a todas as esferas 
da vida humana. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo 
observar em que se baseiam as relações interpessoais contemporâ-
neas, no que se refere a configurações familiares e redes afetivas e 
de apoio. Leva-se em consideração, para tanto, o postulado de ser 
humano enquanto ser imbricado no coletivo e em um processo histó-
rico. Neste sentido, e à luz da Psicologia Analítica, o trabalho se cons-
trói com base em uma análise da recente web série Sense8, criada e 
dirigida pelas irmãs Wachowskis.
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Entendendo que as transformações sócio-econômicas têm impacto nos 
diversos âmbitos da vida de indivíduos imersos em determinado sistema, e 
compreendendo contemporaneidade como momento histórico em curso nos 
grandes centros urbanos e capitalistas, este trabalho teve por objetivo analisar 
em que se baseiam as relações interpessoais contemporâneas, no que se referem 
a configurações familiares e redes afetivas e de apoio. Para tanto, utilizou-se a 
série Sense8 como produção cultural que, como tal, revela o imaginário cole-
tivo contemporâneo (Oliveira, 2007), trazendo ao espectador, neste sentido, os 
impactos do mundo contemporâneo não só à vida psíquica dos seres humanos, 
mas também às relações que travam entre si. Como objetivo específico foi 
proposto observar a relevância da construção de relações mais horizontais e 
simétricas entre os indivíduos, o que, por sua vez, abriu espaço a uma análise da 
transformação da configuração familiar tradicional, a qual, na contemporanei-
dade, perde seu caráter hegemônico.

São diversos os autores que se debruçam sobre os impactos das transforma-
ções do capitalismo dito flexível, apontando, como Bauman (2004) à situação 
de volatilidade e liquidez das relações humanas nos tempos atuais. Toma-se 
o humano, assim, a partir do modelo socioeconômico vigente, enxergando-o 
enquanto ser histórico. Tal visão, para a Psicologia Sócio-Histórica, fundamenta-
-se no marxismo e no materialismo dialético, compreendendo o fenômeno 
psicológico como desenvolvido ao longo do tempo, sem interferência de fatores 
apriorísticos (Bock, 2001). A visão com a qual a análise da série Sense8 foi reali-
zada, no entanto, converge com aquela trazida pela Psicologia Analítica, a qual 
toma o ser humano enquanto ser histórico com base também, e principalmente, 
em fatores inatos, herdados e comuns a todos os indivíduos, os chamados arqué-
tipos do inconsciente coletivo. Fala, assim, de sistemas herdados que se referem 
às situações humanas existentes desde os primórdios da espécie (Jung, 2013).

Faz-se relevante, portanto, analisar as transformações das relações interpes-
soais afetivas de acordo com o sistema sócio-econômico vigente e sob o enfo-
que analítico, fazendo convergir tal análise com a idéia defendida por Barcellos 
(2009) de que a possibilidade de estabelecer relações simétricas se dê através da 
experiência do arquétipo da Fratria, o qual inicia a experiência com a alteridade.

Método
Uma vez que a Psicologia Analítica entende as produções artísticas e, por-

tanto, as audiovisuais, como referências simbólicas às imagens primordiais 
(arquétipos) que vão além dos conteúdos pessoais do artista, decorreu, assim, 
uma análise da construção das relações de uma das personagens principais da 
produção seriada em questão. Sob um enfoque metodológico qualitativo, o tra-
balho discutiu a primeira temporada da série Sense8, analisando simbolicamente 
cenas previamente selecionadas, as quais apresentam a relevância da intimidade 
nas relações interpessoais para a totalidade psíquica da personagem Nomi. Uma 
das oito personagens principais, escolheu-se Nomi para realização desta análise 
tendo em vista a amplitude e complexidade apresentadas em suas relações com 
aqueles indivíduos que lhes rodeiam cotidianamente - famílias, amigos, colegas 
de trabalho, parceiros amorosos, e com os demais sensates.

AS reLAçõeS HuMAnAS
Entendendo serem as relações interpessoais todo e qualquer encontro entre 

duas pessoas, Garcia (2013), aponta à extensa gama de pesquisas neste tema 
em Psicologia e Ciências Sociais, principalmente no tocante às relações íntimas. 
Neste sentido, ressalta-se o trabalho de Bauman (2004), autor que reflete ampla-
mente a realidade de transitoriedade, flexibilidade e fluidez que se expande das 
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dinâmicas sociais e públicas às relações íntimas dos indivíduos.
Segundo Bauman (2004) a contemporaneidade coloca o compromisso com 

o outro e a confiança como armadilhas a se evitar a todo custo. Neste sentido, 
Garcia (2013) aponta como desafio contemporâneo o desenvolvimento de uma 
ciência dos relacionamentos interpessoais, a qual abarque sua real complexidade. 
Complexidade esta que, como sugerem Carvalho e Silva (2014), reinaugura nos 
indivíduos a necessidade de construir laços densos e duradouros.

O cenário de relações voláteis e frágeis coloca a família em questionamento, 
uma vez que esta instituição aparece como base sob a qual se desenvolvem as 
relações sociais do ser humano. A realidade contemporânea, na qual se luta pelo 
desenvolvimento da individualidade e pelo alcance dos desejos individuais, co-
loca em xeque a configuração familiar nuclear burguesa. Tal configuração entra, 
portanto, em crise, e se observa uma abertura à diversidade e uma necessidade 
de aceitar e conviver com a diferença também na família e com base no respeito 
e companheirismo (Wagner e Levandowski, 2008).

Observa-se, portanto, que as dinâmicas trazidas pelo sistema capitalista em 
voga pedem por relações nas quais predomine a aceitação do outro em sua indi-
vidualidade e o companheirismo na construção deste espaço individual. Tal ne-
cessidade coloca em questão a dinâmica autoritária e vertical da família nuclear 
burguesa, com suas relações hierárquicas de poder. A família passa a ser valori-
zada amplamente por seu caráter afetivo e fraterno, qualidades tão preconizadas 
pelas relações de amizade, tipo característico das relações íntimas (Garcia, 2013).

reLAçõeS íntIMAS
Na sociedade contemporânea, diante uma lógica mercadológica, as relações 

íntimas passam a se caracterizar como relações de troca mercantil (Paladino, 
2005). Neste sentido, os indivíduos em relação tornam-se uns objetos de consu-
mo dos outros.

Tal realidade demonstra uma intensificação das relações humanas do tipo Eu/
Isso, o qual, segundo Jacoby (2011), se caracteriza pela tomada do outro como 
objeto de preenchimento das necessidades do Eu. Este tipo de relacionamento 
humano baseia-se, portanto, em projeções, ocorrendo, assim, de maneira natural 
e inevitável em um primeiro momento, uma vez que qualquer relacionamento 
parte, inicialmente, da premissa da projeção (Jacoby, 2011).

A lógica mercadológica, no entanto, parece cristalizar este tipo de relação 
humana, deixando os relacionamentos do tipo Eu/Você como exceções. Quando 
os relacionamentos se constroem com base em uma dinâmica de satisfação de 
necessidades do Eu, não há espaço ao tipo de relação que, para Jacoby (2011), 
seria o verdadeiro relacionamento humano. Este, a saber, configura-se numa di-
nâmica Eu/Você, na qual se dá o recolhimento das projeções e o relacionamento 
efetivo com o Outro em sua individualidade (Jacoby, 2011). Consiste, portanto, 
na diferenciação entre Eu e Outro, na experiência da alteridade, e na possibilida-
de efetiva da individuação.

O caminho, então, reside na experiência das relações fraternas, proporcio-
nadas pelo arquétipo da Fratria e, assim, apontadas por Barcellos (2009) como 
paradigma da horizontalidade nas relações. A experiência da Fratria, portanto, 
influencia a forma como o indivíduo irá construir suas relações com amigos e 
companheiros, exercendo assim influência sobre o processo de integração da 
dualidade que habita ele mesmo.

SenSe8
Sense8 é uma série norte-americana de ficção dramática, produzida pela pla-

taforma Netflix, em parceria com as irmãs Wachowskis e Michael Straczynski. 
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Com segunda temporada lançada em maio de 2017 e produção cancelada no 
mês seguinte, a websérie tem ainda um episódio final especial de duas horas a 
ser produzido.

A série conta a história de oito personagens que nasceram exatamente no 
mesmo dia e hora, e inicialmente não possuem conexão alguma. Estes perso-
nagens, porém, passam a partilhar suas consciências, a partir do momento em 
que (re) nascem sensates. Eles passam a partilhar pensamentos, sensações e sen-
timentos, além de lidar com a perseguição de uma organização que pretende 
transformá-los a seu favor.

Introduzindo este novo modo de ser humano, a primeira temporada da série 
se centra também nas vivências pessoais de cada um dos oito sensates. Destes, 
a personagem Nomi se destaca quanto ás relações que trava com os indivíduos 
no seu redor imediato, bem como com os demais protagonistas. Ativista, norte-
-americana, transexual e homossexual, Nomi vive em São Francisco com sua 
namorada Amanita. Afastada de sua família, uma vez que esta não a aceita en-
quanto transexual que é, a relação difícil com os pais traz rusgas também à re-
lação com a irmã. Conta, no entanto, com amigos bastante próximos, bem como 
com a sogra, trazendo consigo uma rede de apoio sólida.

AnáLISe
Diante o exposto, dividiu-se a análise da história da personagem Nomi nas 

unidades Relação Amorosa, Relações Parentais, Relações Fraternas e Gênero e 
Sexualidade. Observa-se que as relações de Nomi, trazidas na série, se baseiam e 
se fortalecem na medida em que promovem não só afetividade, mas principal-
mente respeito e apoio mútuos. As relações dessa mulher moderna norte-ame-
ricana, que transgride os padrões normativos de uma sociedade burguesa, falam 
de simetria e horizontalidade. Não há espaço, na vida de Nomi, para relações de 
poder hierárquicas e verticais, ainda que haja um claro pesar no enfrentamento 
dessas relações – com seus pais, por exemplo.

Nomi namora Amanita, e boa parte de sua apresentação se dá ao público 
através desta relação, que se firma como fonte de companheirismo e aceitação 
para ambas. A relação que constroem revela não apenas uma grande intimidade 
física, mas principalmente uma intimidade afetiva extremamente ampla. Ama-
nita aparece como figura central na rede de apoio encontrada por Nomi em 
suas relações, defendendo-a em situações de preconceito e colocando-se ao seu 
lado como igual no compartilhar de conflitos que, em primeira mão, são indivi-
duais. Não há, no entanto, uma mistura indiscriminada entre elas, aparecendo, 
no decorrer da temporada, momentos de certo atrito e tensão entre elas. Nestes 
momentos, no entanto, fica claro o modelo de relação Eu-Você, apontado por 
Jacoby (2011), uma vez que lidam com os conflitos de forma a colocar seus pon-
tos de vista, porém reconhecendo a individualidade do outro no agir e pensar. 
Constrói-se, assim, uma relação de respeito e cumplicidade, a qual aparece como 
fator de suporte e acolhimento para Nomi.

Este é o tipo de relação, no entanto, que Nomi não encontra no convívio com 
seus pais, tendo, assim, se afastado deste núcleo familiar. Sua mãe, figura que 
representa tais relações nesta temporada, traz consigo um modelo de família 
tradicional, baseado na hierarquia, no poder dos pais perante os filhos. Extre-
mamente conservadora, a mãe de Nomi não a aceita enquanto mulher, fazendo 
comentários cruéis e insistindo em chamar-lhe de “Michael” – seu nome de ba-
tismo. Não existe aceitação pelas escolhas de Nomi, numa tentativa de impor a 
ela uma realidade que, afinal, não lhe faz sentido. Abre-se então, na série, a ideia 
da quebra do modelo nuclear burguês de família, ao passo de que Nomi não re-
conhece seus pais enquanto sua real família. Constrói, ao contrário, sua família 
com Amanita, enfrentando os preconceitos e imposições da mãe e afastando-a 
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de seu convívio.
Há, no entanto, uma proximidade com este núcleo familiar de origem, ao 

passo de que a série traz a irmã como ponto de afetividade e aceitação que 
Nomi encontra neste núcleo. Existe, porém, uma barreira entre elas, constitu-
ída pela relação que constroem com a mãe. Apesar de demonstrar carinho e 
apoio a Nomi, demonstrando não concordar com a mãe, sua irmã vem a seu 
encontro através desta mesma mãe, acompanhando-a, inclusive, no momento 
em que Nomi a expulsa de seu quarto. A constituição familiar tradicional se faz 
marcada, assim, tendo em vista que a relação de respeito e acato às imposições 
dos pais se faz presente a despeito das opiniões distintas e do afeto direcionado 
aos irmãos. A afetividade presente, no entanto, bem como a demonstração de 
apoio, mostram uma imagem de horizontalidade e empatia, a qual inaugura na 
vida de Nomi a experiência do arquétipo fraterno. Mostra-se, então, a iniciação 
na experiência com a alteridade, a qual se dá através deste arquétipo de reco-
nhecimento do outro enquanto igual justamente na capacidade de ser único e 
construir sua própria individualidade, a despeito de projeções com as quais as 
relações se esbarrem. A experiência com a irmã, assim, aparece atualizada na vida 
de Nomi através do estabelecimento de relações ditas fraternas, com amigos, 
com os demais sensates e com sua sogra, mãe de Amanita. 

No que se refere mais especificamente ao grupo de sensates do qual Nomi 
faz parte, as relações se estabelecem de forma extremamente significativa quan-
to ao compartilhamento de emoções e pensamentos. A medida que tais trocas 
são, para eles, inevitáveis, o que a primeira temporada traz é o estabelecimento 
de relações baseadas no reconhecimento profundo do outro em sua singularida-
de. Nomi aparece, neste contexto, como importante rede de apoio aos demais, 
utilizando de sua capacidade de enfrentamento e sua experiência com tecno-
logias para ajudar os sensates a superarem situações de perigo. Além disso, a 
personagem aparece também como rede de apoio afetivo a determinados per-
sonagens, principalmente com Wil, um policial norte-americano, cis, heterosse-
xual, de quem Nomi é aparentemente muito diferente, mas com quem trava a 
possibilidade de reconhecimento e respeito, bem como de cooperação e trabalho 
em conjunto, para superar obstáculos. Aparece, também, como importante rede 
de apoio a com Lito, um ator mexicano, homossexual, sendo para ele um ponto 
de força e apoio que, muitas vezes, encontra nas relações com Amanita, com sua 
sogra e com seus amigos.

Por fim, no que concerne a Gênero e Sexualidade, o que se observa é que 
Nomi não traz conflitos internos relacionados a tais questões e vivências. Pelo 
contrário, apresenta-se muito bem resolvida e extremamente segura de quem 
é e do que quer. O ponto de tensão destes aspectos de sua vida centra-se, no 
entanto, nas relações com uma sociedade que se baseia em padrões normativos, 
padrões estes que podem ser vistos como reprodução de projeções segundo as 
quais espera-se que o outro desenvolva e se apresente conforme certos modelos 
pré-determinados. Abre-se a hipótese, então, de que não apenas com a popu-
lação LGBT, mas com todas as minorias que carregam em si a fuga dos padrões 
normativos, surge um espaço de busca por relações baseadas na horizontalidade 
e no respeito às diferenças. Uma vez que preconizam a aceitação do outro em 
sua individualidade, tais relações aparecem como frutíferas na construção de 
laços densos e dinâmicas maleáveis àqueles que não se encaixam nos padrões 
louvados por aquelas relações que se baseiam em um pressuposto hierárquico de 
papéis pré-definidos.

ConSIderAçõeS FInAIS
Com o objetivo observar em que se baseiam as relações interpessoais con-

temporâneas, em relação a redes afetivas e de apoio, e configurações familiares, 
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este trabalho se desenhou em direção à compreensão das mudanças requeridas 
nos relacionamentos interpessoais íntimos diante às dinâmicas da sociedade ca-
pitalista contemporânea.

Para tanto, tendo como escolha realizar a análise pretendida a partir da série 
Sense8, colocou-se sob foco de análise a personagem Nomi, uma vez que sua 
história traz símbolos das considerações feitas acerca das transformações nas 
relações interpessoais íntimas, contando com uma rede de relações que perpassa 
por diversos pontos relevantes à discussão proposta.

A rede de apoio com a qual Nomi conta em situações de crise revela a impor-
tância do estabelecimento de relações simétricas e horizontais em meio a uma 
dinâmica sociocultural em que se valoriza a o desenvolvimento daquilo que é 
individual. Suas relações com Amanita, com seus amigos e com os sensates mos-
tram a relevância da aceitação da diferença na contemporaneidade, o que não se 
verifica na dinâmica de sua família de origem.

Cria-se, assim, solo frutífero a refletir a importância de se atentar ao arquéti-
po da Fratria, a partir do qual se abre a possibilidade de experiência da alterida-
de. É através das relações fraternas, que se constroem de maneira simétrica, que 
os seres humanos se tornam capazes de enxergar o outro em sua individualidade. 
Reconhecem-se a si mesmos e podem, assim, relacionar-se com o outro enquan-
to Você dotado de individualidade distinta da sua, e não enquanto Isso, objeto 
de suas projeções.

A relação dos sensates entre si potencializa, na ficção, os laços densos que se 
pode observar existentes na vida de Nomi, ampliando ainda mais a noção de que 
em meio à solidão das multidões, os indivíduos, em sua necessidade mais ínti-
ma, pedem por relações interpessoais de afeto, aceitação e compartilhamento.A 
análise das relações interpessoais afetivas da personagem Nomi, tomadas como 
representações das dinâmicas que se apresentam na contemporaneidade, apon-
ta, portanto, no sentido da relevância dos laços densos. Entende-se, assim, que as 
relações afetivas e íntimas se fazem fator de importante relevância aos indivídu-
os imersos na volatilidade do mundo capitalista flexível, sendo relevante, então, 
a continuidade e o aprofundamento nos estudos que se direcionam às dinâmicas 
relacionais do indivíduo contemporâneo.
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