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Neste artigo pretende-se relacionar os conceitos “alteração, “ensimesmamento” e “ação” postulados 
por José Ortega y Gasset com a maneira de lidar com o avanço tecnológico na sociedade contemporânea. 
Assim, poderemos conectar estes conceitos ao seu referente contemporâneo, possibilitando assim uma visão 
mais clara sobre como o humano contemporâneo lida com suas circunstâncias, ou seja, vive. Pensamos de 
modo geral que nos relacionamos pela “ação” sobre as circunstâncias em nossas vidas contemporâneas. 
Contudo, considerando estes conceitos de Ortega, o humano moderno demonstra estar “alterado”, apenas 
reagindo aos estímulos propostos por diversos meios tecnológicos, situações e forças sociais desenvolvidos 
pela técnica e tecnologia modernas, distanciando-se do que Ortega chama de “ensimesmamento”, 
configurando assim uma existência inautêntica. Este indivíduo está muito longe de uma “ação”, sendo mais 
apropriado defini-lo como como um indivíduo “alterado”.  
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ABOUT THE HUMAN “ALTERATION 
 

This article aims to relate the concepts of "alteration”, "self-absorption" and "action" postulated by 
José Ortega y Gasset with the way of dealing with technological advance in contemporary society. Thus, we 
will be able to connect these concepts to their contemporary referent, thus enabling a clearer vision on how 
the contemporary humans deals with their circumstances, that is, their lives. We think in a general way that we 
relate by "action" about the circumstances in our contemporary lives. However, considering these Ortega’s 
concepts, the modern human shows to be "altered", only reacting to the stimulus proposed by various 
technological means, situations and social forces developed by modern technique and technology, distancing 
himself from what Ortega calls "self-absorption", thus configuring an inauthentic existence. This individual is 
very far from an "action", being more appropriate to define him as an "altered" individual.  
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1. ALTERAÇÃO CONTEMPORÂNEA E A 
CRISE DO “ENSIMESMAR-SE” 
 
Em seu ensaio “Ensimesmamento e 

Alteração”, José Ortega y Gasset elabora importantes 
conceitos os quais nos possibilitam um entendimento 
sobre a atual situação humana. Ortega define três 
estádios na relação do homem (humano) com suas 
circunstâncias (o mundo). Os três momentos que o 
filósofo madrilenho afirma definirem o lidar com o 
mundo, são os três momentos radicais da existência 
humana: “Alteração”, “Ensimesmamento” e “Ação”. 
Assim, afirma ele que a “ação” somente é possível após 
o “ensimesmamento”, estádio este o qual separa a vida 
humana da vida animal, ou seja, nos define como seres 
humanos (Ortega y Gasset, J., 1964: 303, 304).  

A “alteração” segundo Ortega é o momento 
em que o ser humano sente-se “naufragado” nas 
coisas, nas circunstâncias. Sente-se perdido, existindo 
sem sentido algum ao meio de coisas, materiais, de 
circunstâncias. Para ele, é uma situação animal onde 
tal ser não vive desde si mesmo mas sim desde o outro. 
Em suas palavras, “[...] el animal no vive desde si 
mismo sino desde lo otro equivale a decir que el animal 
vive siempre alterado, enajenado, que su vida es 
constitutiva alteración” (1964: 299). 

O “ensimesmamento”, explica os Ortega, é o 
momento em que o homem (humano) reconhece esta 
“alteração,” é “la diferencia más sustantiva entre el hombre 
y el animal” (1964: 299), reconhece que está perdido e 
recolhe-se em sua “intimidade”. Assim, pode entender a 
circunstância e encontrar uma maneira racional de lidar 
com ela, entende seus problemas existenciais e tem 
consciência de sua inautenticidade. Neste momento o 
homem se separa das circunstâncias, “entra” em si mesmo, 
reflete, reconhece o mundo de forma lógica, elabora seu 
plano de “ação”, seu plano vital. Se liberta 
“transitoriamente de las cosas, y poder entrar y descansar 
en sí mismo” (1964: 299).  

A “ação” é o momento em que, após elaborar um 
plano, submerge no mundo. Para Ortega (1964: 304), “el 
hombre vuelve a sumergirse en el mundo, para actuar em 
él conforme a un plan preconcebido” . Assim vemos que 
uma “ação” seria algo posterior a um plano, uma ação que 
serve a um fim, a algo elaborado em sua intimidade 
conforme uma percepção prévia a ela. Percebe-se algo, 
recolhe-se (ensimesmamento) e somente depois de um 
entendimento e um plano é que se age (ação).  

Deste modo, a ação está diretamente ligada 
com a técnica pois o homem pode “ensimesmar-se”, 
como afirmou Ortega, conforme há possibilidades 
espaciais e temporais. De outra maneira, a técnica nos 
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permite “ensimesmar-se” e este nos permite elaborar 
artefatos e manipular o mundo conforme nossos 
desejos e aspirações. Em suas palavras, devido a 
técnica e 

 
Gracias a ella, y en la medida de su progreso, el 
hombre puede ensimismarse. Pero también, 
viceversa, el hombre es técnico, es capaz de 
modificar sucontorno en el sentido de su 
conveniencia, porque aprovechó todo respiro que 
las cosas le dejaban para ensimismarse, para entrar  
dentro de sí y forjarse ideas sobre ese mundo, sobre 
esas cosas y su relación con ella, para fraguarse un 
plan de ataque a las circunstancias; en suma, para 
construirse un mundo interior (1964: 311, 312).  

Assim, Ortega nos diz que não se pode falar em 
“ação” sem que esta esteja regida por uma prévia 
contemplação, possível apenas no “ensimesmamento”. 
Em outras palavras, sem “ensimesmamento” não há 
qualquer ação no mundo mas sim, apenas uma reação 
não refletida, uma alter-ação pois vive sempre desdo o 
outro (alter), às circunstâncias, aos estímulos. E nossa 
sociedade é sintomática de uma ampla alteação, uma 
multidão a qual forma uma sociedade “alterada”, que 
passa por uma crise do “ensimesmar-se”. Um olhar 
atento às circunstâncias vigentes nos mostra uma 
sociedade que reage a todo tempo aos mais diversos 
estímulos, principalmente nesta era digital onde as 
mídias socais são plataformas intermediárias da 
comunicação entre os indivíduos. Comunica-se de 
acordo com a configuração de determinado artefato 
tecnológico e programação digital o qual altera a 
percepção das circunstâncias.  

A intensão aquí é discutir algumas 
características deste “viver” contemporâneo sob os 
conceitos formulados por Ortega. Devemos 
considerar, antes de mais nada que sem a técnica o 
homem espécie não seria um humano, a civilização 
não seria possível e o mundo como conhecemos, com 
todas facilidades e benefícios que herdamos de nossos 
antepassados, ela simplesmente não existiria. Nas 
palavras do próprio filósofo madrilenho, “Un hombre 
sin técnica, es decir, sin reacción contra el medio, no 
es un hombre” (1964: 326). Nosso presente 
caracteriza-se por ser uma época na qual desfrutamos 
de fascilidades e confortos inimagináveis pelas 
gerações anteriores. Isso é proporcionado pelo 
desenvolvimento tecnocientífico que conjunto a outras 
características contemporâneas – como o sistema 
educacional – auxiliam o humano contemporâneo a 
resolver problemas complexos, nos proporcionando 
mais tempo para “ensimesmarmos” e menos tempo 
para executar procedimentos necessários à nossa 
existência biológica. Contudo, nota-se que mesmo 

                                                           
1 Personagens criminosos como Joker e o “professor” da 
série La Casa de Papel são apenas alguns exemplos.  

vivendo em uma época como esta, mais do que nuca 
estamos “alterados”. Quando tem-se mais recursos, 
mais tempo disponível devido ao menor tempo 
utilizado para suprir nossas necessidades naturais 
básicas, nos encontramos mais “alterados”, 
depressivos e desesperados do que nunca. Portanto, 
devemos conectar o símbolo ao seu referente para que 
possamos confrontar as teorias de Ortega às  
circunstâncias reais e não fictícias. 

Nossas cidades estão cheias de farmácias, 
lojas de roupas, centros de estética e “clínicas” para 
celulares e smartphones. Ao mesmo tempo cresce, 
paralelo ao grande número de adeptos às mídias 
sociais, o número de diagnósticos de doenças mentais 
como a depressão, ansiedade, transtorno bipolar e 
transtornos de aprendizagem. Nossas cidades estão 
cheias de pessoas “alteradas,” reagindo às diversas 
formas de estímulos externos. As pessoas estão 
“alteradas” em um sentido orteguiano, buscam a 
felicidade em coisas transitórias e em objetos, como se 
esta “felicidade” fosse um bem estar passageiro, algo 
efêmero. Mas o que se busca é apenas um sintoma de 
sua contínua estadia em um estado de “alteração”. 

As pessoas estão sob constantes estímulos 
técnicos. Seus sentimentos mais baixos são 
estimulados, assim como são estimulados ao consumo 
irracional, à gula e à atividade sexual. Infelizmente, 
tais estímulos não possuem “fronteiras morais”, faz-se 
também às crianças e adolescentes. Basta verificar os 
filmes contemporâneos mais assistidos e as novelas 
brasileiras por exemplo. Crianças e adolescentes são 
estimulados o tempo todo ao consumo irracional, 
violência, conflitos, à crítica anterior ao entendimento 
e à prática sexual precoce. Assuntos importantes como 
transtornos psicológicos são sensualizados, tornando-
se apenas parte da cultura “pop”. Filmes onde 
criminosos e pessoas mentalmente problemáticas 
como os sociopatas são as “estrelas”, são considerados 
vítimas e até sensualizados, tornando-se assim uma 
influência de comportamento e referência às gerações 
mais novas.1 Forma esta de uma cultura patológica. 

Uma forma de explicar tal patologia seria o 
recorrente uso de artefatos tecnológicos em 
detrimento do “ensimesmar-se”, ou seja, o recorrente 
uso da tecnologia atrapalha este estádio orteguiano de 
lidar com as circunstâncias. A “alteração” pelos 
artefatos tecnológicos se dá pela sua utilização 
excessiva sem estes estarem inseridos em um plano 
vital de lidar com as circunstâncias, ou seja, viver. Para 
Ortega, viver é lidar com as circunstâncias e a técnica 
e os artefatos tecnológicos provenientes do pensar 
técnico apenas devem servir aos humanos quando 
inseridos em um plano de “ação”, ou seja, após um 
“ensimesmamento”. Contudo, não é o que ocorre na 



maioria das vezes que utilizamos os artefatos mais 
utilizados no mundo contemporâneo.  

A atualização de determinados artefatos 
tecnológicos, exemplos como o último modelo de 
determinado automóvel ou de um computador, tornou-se 
comum simplesmente pelo fato de que o homem que faz 
isso, apenas faz porque pode e o que adquire, adquire 
apenas por ter os meios para tal. O homem que o adquire, 
faz porque possui a possibilidade monetária e temporal de 
adquiri-los, porém, sem que estas coisas estejam inseridas 
em um plano lógico, que tenha um sentido dentro do 
plano vital do indivíduo. O homem contemporâneo 
apenas responde aos estímulos que tais objetos 
tecnológicos proporcionam, apenas reagem aos seus 
supostos significados e não os obtém devido a um plano 
preconcebido. Aquele que o projeta, o planejou com o 
intuito de vendê-lo ou a disponibilizar meios 
modificadores das vidas daqueles que o compram, porém 
aquele que o compra, o faz de forma inconsequente. Isso 
é notável e sustentado quando se observa o uso excessivo 
de aparelhos smartphones na infância e adolescência e os 
problemas subsequentes deste excesso e a aquisição 
massiva de artefatos atualizados.  

O uso excessivo de smartphones no período 
da adolescência é um claro sintoma desta “alteração” 
daqueles que o utilizam e também, daqueles que são 
coniventes com sua utilização neste período da vida. 
As implicações advindas deste excesso são entre 
outros, problemas de aprendizado, ansiedade e 
depressão infantil (Nisa & Siddiqua, 2015: 84, 85). E o 
mais estranho é que os adolescentes são os mais 
vulneráveis em tornar-se adictos a estes artefatos 
tecnológicos (Jerez et al., 2019: 11, 12). Contudo, são 
incentivados a utilizar tais artefatos, inclusive pelo 
sistema de ensino. Isso demonstra um caso de 
“alteração”, seu uso é uma reação a estímulos externos 
como a síndrome do missing out (FoMO) que é uma 
preditor do uso excessivo destes artefatos conforme 
nos explica Elhai et al. (216: 514). O lidar com a 
circunstância desta maneira não é um agir desde si 
mesmo, mas sim, um agir desde o outro (alter).  

Assim, a utilização frequente deste artefato 
tecnológico é uma reação ao estímulo exterior, 
proveniente de alguma convenção social ou 
propaganda. O que o indivíduo faz é apenas reagir a 
uma propaganda ou convenção a qual atribui que a 
posse de determinado artefato proporcionaria sua 
aceitação em determinado contexto social, o que seria 
uma reação em prol da anulação individual, ou seja, 
uma reação que mantém o indivíduo inautêntico. 
Desta maneira, o smartphone torna-se mais uma 
circunstância e perde seu caráter original de artefato 
tecnológico o qual deveria servir ao homem para 
executar um plano, algo “pré-concebido” com uma 
finalidade vital no sentido de existência e não de mera 
reação ao estímulo. Utilizando assim este artefato, 
transforma-o em apenas mais uma circunstância, 

outro estímulo, sem contexto vital, mas sim apenas 
como o resultado de uma vida “desdo el otro” (Ortega 
y Gasset, J., 1964, 299). 

De outro modo, se o uso em excesso deste artefato 
é injustificado, deixa de ser algo dentro de um plano e fruto 
de um “ensimesmar-se” e portanto, somente mais um 
estímulo externo ao qual respondo, reajo e sigo suas 
“exigências” ontológicas. Suas funções já não são mais da 
técnica originária, estas tonam-se apenas mais um 
repertório de novas circunstâncias que tomam o tempo que 
o indivíduo teria para “ensimesmar-se”, tirando a 
possibilidade do distanciamento necessária das 
circunstância e agravando sua situação de “alteração”. Cabe 
lembrar que “e el animal no vive desde si mismo sino desde 
lo otro, traído y llevado y tiranizado por lo otro, equivale a 
decir que el animal vive siempre alterado, enaje nado, que 
su vida es constitutiva alteración” (Ortega y Gasset, J., 
1997: 15). Portanto, se alguém vive “alterado”, compromete 
sua capacidade humana e distancia-se da possibilidade de 
lidar de forma lógica com suas circunstâncias. 
Distanciando do “ensimesma-se”, distancia-se também do 
uso civilizado da tecnologia, estando assim perdido em 
meio aos benefícios tecnológicos do mundo 
contemporâneo. 

 
2. ATUALIZAÇÃO COMO “ALTERAÇÃO” 

 
Ao nos referirmos sobre a “atualização”, 

devemos antes pensar este conceito sob a perspectiva de 
Aristóteles, ou seja, como a passagem da potência ao ato. 
Segundo o filósofo grego, devemos ter em conta que tal 
processo já encontra-se definido dentro de determinada 
coisa. Tal processo pode ser modificado pelo que 
Aristóteles chamou de acidente. Mas a atualização a que 
nos referimos aqui é a dos artefatos tecnológicos 
contemporâneos. Tais atualizações não estão contidos 
dentro de cada um destes artefatos pois os humanos os 
projetam, como afirma Ortega (1964: 324), não para tal 
finalidade, mas sim para impor à natureza suas 
necessidades e vontades, modificando e a reformando. 
Portanto, não podem ser interpretadas sob a perspectiva 
aristotélica. Sua atualização, ou seja, condição ontológica, 
é dada por nós e não por eles mesmos.  

Assim, “atual”, do latim actuāle, é utilizado para 
descrever uma forma de tecnologia elaborada 
contemporaneamente, é dizer, adicionar ou eliminar 
funções outrora utilizadas em artefatos elaborados 
anteriormente. A isso pressupõe-se uma melhora, sendo 
que esta “melhora” pode expressar uma eficiência 
energética, um maior conforto ao usuário ou um mero 
status social, simbolizando através de sua aquisição um 
degrau a mais nos olhares alheios. Portanto, a atualização 
de determinado artefato pode efetivamente ser apenas um 
futuro estímulo que controlará as reações dos indivíduos. 

Em determinadas circunstâncias a atualização 
de artefatos tecnológicos é necessária. Deve-se melhorar 
seu desempenho, autonomia, durabilidade, segurança e 



prevenções de problemas. Em muitos casos, a melhoria 
nestes aspectos fazem parte de uma necessidade, um 
exemplo seria a atualização para o aumento da eficiência 
e conforto de lentes oculares, a atualização de automóveis 
que proporciona uma melhor adaptação e usabilidade às 
pessoas com dificuldades físicas ou os audiobooks, os 
quais proporcionam aos deficientes visuais a 
possibilidade de assimilação de diversos conteúdos como 
por exemplo, as obras clássicas gregas. Exemplos estes de 
como o avanço tecnológico beneficia os humanos, amplia 
possibilidades de melhorias culturais e biológicas, 
expande as características civilizadoras e proporciona um 
bem necessário.  

As razões pelas quais uma pessoa troca seu 
funcional artefato automotivo pelo último modelo não 
seriam justificadas por uma necessidade vital ou um plano 
lógico se para se locomover com conforto e rapidez, tal 
pessoa já possui um artefato tecnológico apropriado, ou 
seja, o qual supre a necessidade radical que a levou 
adquirir tal categoria de artefato tecnológico. Adquire o 
novo, o “atualizado”, apenas por estar atento ao que passa 
fora dele, sendo que tal “reação” implicará na aquisição da 
última versão, a actuāle. Assim, o ato de consumo 
estimulado pelo surgimento de tal artefato e facilitado 
pela possibilidade de adquiri-lo é apenas uma resposta ao 
ambiente artificial construído pelo próprio homem com a 
intenção de que aconteça tal reação ao estímulo proposto. 
Aqui, novamente “alterado”, o homem não faz mais do 
que um raciocínio aritmético básico o qual limitado pela 
condição financeira, implicará ou não na aquisição de tal 
artefato.  

 Neste caso, exercício da razão é mecânico, 
aritmético, com função de apenas saber se pode ou não 
responder a tal estímulo. A resposta, em caso de poder, 
será o consumo de determinado artefato, Todavia, não se 
questiona a origem do estímulo, o porquê de tal estímulo 
ou por que deveria responder a tal estímulo. A atitude 
perante a circunstância é não-refletida, é “alterada”. O 
dinheiro, dizia Ortega (2016: 326), somente reina como 
valor em uma situação ou sociedade os quais não há 
nenhum valor acima deste. O ato, em si, carece de 
explicação lógica porque ao mesmo tempo que tens algo 
que supre tuas necessidades de forma inimaginavelmente 
confortável quando posto a uma revisão histórica, ainda 
assim decide descartá-lo e adquirir sua “atualização”, 
mesmo sabendo que o descarte de um artefato em bom 
estado torna o mesmo em um “lixo comercializável”. Se o 
antigo automóvel ainda fornece as funções pelas quais foi 
concebido – levar o homem de um local a outro de forma 
rápida (nos limites da lei), segura e confortável – tanto sua 
atualização e troca podem ser interpretados como atos 
incoerentes.   

Pensamos na aquisição de um automóvel mais 
veloz do que sua versão anterior. Se os limites de 
velocidade são estabelecidos rigorosamente por lei e se 
caso um motorista ultrapasse estes limites é punido, por 
qual razão alguém buscaria um automóvel que atinja uma 

velocidade maior do que a estabelecida pelo limite? 
Ademais, por que se fabrica tal automóvel sendo que uma 
de suas funções “atuais” é contraditória ao que foi 
estabelecido como um bem comum? Talvez seria mais 
interessante fomentar a construção de bens mais duráveis 
e seguros. Esta incrível contradição contemporânea 
demonstra a condição de “alteração”, tanto para quem 
atualiza desta forma quanto para quem adquire tal 
artefato atualizado. Exemplo da perdição do humano 
contemporâneo em meio a artefatos tecnológicos, 
“alterado” e cada vez mais distante do “ensimesmar-se”. O 
simples fato de o artefato proporcionar mudança ao 
natural, mesmo infringindo a legislação, logra ao humano 
avançar e romper uma linha a qual ele mesmo construiu. 
Este é um caso interessante de “alteração.” Estas 
chamadas “ações” de fabricação e consumo ilógico não 
são propriamente ações, mas sim “alterações”. Se 
estabelece um limite de segurança (velocidade) e ao 
mesmo tempo autoriza a fabricação e fomenta-se o 
consumo de artefato que rompem estes limites. Assim, a 
sociedade atual é uma contradição existencial e legislativa.  

Para Hannah Arendt (2012: 166) certamente 
vivemos em uma sociedade do desperdício, onde aquilo 
que se fabrica é instantaneamente devorado e seu 
remanescente, o que sobra e não tem mais utilidade, 
descartado com a finalidade de evitar um fim deste 
processo. Arendt nos descreve o sintoma de uma 
sociedade “alterada”. Não há um plano coerente, mas sim 
um ciclo em espiral em resposta a estímulos externos. A 
fabricação e oferta de determinado artefato justificariam 
sua aquisição e seu uso, ainda mais sendo este uma 
“atualização”. O que seria algo inadequado à razão 
humana, torna-se prática comum. A simples atualização e 
disponibilidade tora-se uma falsa primeira premissa que 
move o consumo do humano “alterado”. Pensa-se que o 
artefato atual é melhor que o anterior, ora, se quero o 
melhor a mim, logo devo consumir sua última atualização, 
a qual proporcionará melhores ventagens à minha pessoa.  

Há aqui uma falsa concepção da infinitude do 
progresso e o humano contemporâneo confunde 
disponibilidade de algo diferente com a real necessidade 
deste algo, banalizando só benefícios da civilização 
tecnológica. Ao invés de sermos gratos aos avanços da 
civilização ocidental e todos seus benefícios, agimos como 
se seus recursos fossem infinitos. Ortega chamou este 
indivíduo de bárbaro moderno o qual usufrui de todos 
benefícios da civilização como se este tivesse, em 
condições naturais, “brotado da terra” (2016: 129). 

Pensamos em um artefato extremante 
necessário em nossas vidas e pelo qual devemos ser gratos 
à ciência que ele existe: os refrigeradores domiciliares. 
Sem necessidade de expor os benefícios que tal artefato 
tecnológico nos traz, há em relação a este um consumo 
ilógico, um mal agradecimento. Sua vital função, para que 
possamos viver em civilização e com certo conforto, seria 
refrigerar adequadamente os alimentos necessários à 
nossa sobrevivência, proporcionando a estes uma maior 



durabilidade e menor índice de contaminação. Ademais, 
ter uma durabilidade considerável e ser acessível ao maior 
número de pessoas seria uma de suas necessárias 
características secundárias. É um maravilhoso artefato de 
necessidade e não de status. Contudo há um certo excesso 
de oferta, de estímulo para o consumo e atualização deste 
artefato. Refrigeradores digitais, que se conectam à 
internet e com preços que se equiparam aos valores de 
alguns automóveis são realmente necessários? 

Outro sinal de que confundimos esta “alteração” 
com  a “ação” seria a utilização da Toxina Botulínica nos 
corpos humanos apenas por motivos “estéticos”, ou seja, 
utilização que implicará na modificação da aparência. Sua 
utilização é algo aceito como “normal”, algo que ocorre 
com frequência. Contudo, algo o qual julgamos normal 
apenas pelo fato de recorrente, não implica em este algo 
ser correto. Não é pela repetição de uma ação que esta 
torna-se normal ou correta.  

Vejamos então, a natureza daquilo que 
considera-se “normal”. Segundo a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia,   

 
Toxina botulínica, conhecida popularmente como 
“Botox”, é uma proteína produzida pela bactéria 
Clostridium botulinum. Quando administrada 
oralmente em grandes quantidades, bloqueia os 
sinais nervosos do cérebro para o músculo, 
causando paralisia generalizada, chamada 
botulismo. No entanto, por injeção, em quantidades 
muito pequenas, em um músculo facial específico, 
apenas o impulso que orienta este músculo será 
bloqueado, causando o relaxamento local. Deste 
modo, a toxina botulínica atua como um bloqueio 
da musculatura subjacente das linhas indesejadas 
(2020: Fevereiro 04). 

Uma toxina é algo – evidentemente – “tóxico”. 
Uma substância estranha, exógena, que causa algum mal 
ao corpo ou mente, envenena, induz algo prejudicial, é 
nocivo ao humano e com frequência seu uso implica em 
males irreversíveis ao corpo e a mente. Contudo, hoje a 
aplicação de toxina botulínica para evitar “linhas 
indesejadas” é aprovada pelos conselhos de medicina em 
diversos países ocidentais. Tais procedimentos ditos 
“estéticos” são requisitados com frequência e a demanda 
segue crescendo no país.  

Enquanto centros de estética aumentam 
gradativamente no país, caem o número de livrarias. 
Segundo menciona a Revista Exame, um estudo feito pelo 
SEBRAE aponta um aumento dos centros de estética em 
de 567% no Brasil entre 2010 e 2015 (2018). Em 
contrapartida, segundo pesquisa do Sindicato Nacional 
do Editores de Livros2 (2018: 04, 05), o número de 
livrarias decaem nas grandes cidades. Enquanto cai a 
busca por meios de intelectualização, cultura e 
conhecimento, aumenta-se a busca por uma aparência 

                                                           
2 Também conhecido como SNEL. 

ideal, ou seja, preocupa-se mais com o parecer do que 
propriamente com o ser.  

Procurar e fazer tal procedimento é uma reação 
aos estímulos provenientes da ideia – aceita como 
“normal” – de que um ser humano necessita esconder sua 
idade para ser aceito e portando, será feliz. Aqueles que 
fazem tal procedimento unicamente com o intuito de 
mudar sua aparência superficial pensam estar “agindo” 
conforme um plano de rejuvenescimento, mas estão 
apenas reagindo a um estímulo externo feito através de 
uma concepção utópica que promete uma maior aceitação 
através do falso, através do “maquiamento” ontológico 
por uma “máscara”. A impossibilidade de driblar o tempo, 
o qual “devora seus filhos”, não é reconhecida como algo 
evidentemente impossível e isso seria uma sintomática. 
Para reconhecer a ordem natural das coisas e a inevitável 
inalteração do tempo, há a necessidade do que Ortega 
chamou de “ensimesmamento”. Portanto, fica evidente 
que o sucesso destes centros “estéticos” aliado ao fracasso 
do mercado livreiro demonstra claramente uma ausência 
do “ensimesmar-se”. 

Obviamente, é estranho oferecer uma “toxina” 
aos humanos, contudo, não é o objetivo aqui discutir ética 
de mercado pois mesmo sendo de certo modo inadequado 
ganhar dinheiro com a fraqueza alheia, a escolha é sempre 
de quem compra. O que se tem é uma demonstração de 
“alteração”, onde qualquer estímulo que atinja a menor 
das vaidades humanas controla suas escolhas. Este 
procedimento tornou-se uma felicidade objetificada, uma 
armadilha e quem se entrega a ele demonstra apenas estar 
reagindo à tecnologia disponível. Em outras palavras, 
estes estímulos que deixam os indivíduos “alterados”, 
inquietos, não são por si só um meio à felicidade visto que 
sua definição não seria o de proporcionar uma aparência 
cronologicamente diferente da que realmente se tem 
através do falseamento da idade real. A aparência é 
apenas uma das muitas características da idade humana. 
Idade, do latim aetate (aetas) significa tempo de vida e 
não aparência corporal de vida.  

Tendo como pressuposto os conceitos de Ortega 
mencionados, quais seriam os motivos pelos quais alguns 
humanos injetam tais substâncias em seus corpos? A 
quantidade de centros estéticos especializados nestes 
procedimentos vem aumentando em progressão 
geométrica e a inversão de valores fomentando a 
aparência em detrimento da essência é evidente. A 
inautenticidade tornou-se uma característica 
contemporânea comum e fomentada.  Parecer algum 
personagem tornou-se uma atitude anterior ao 
reconhecimento de quem realmente é. Sendo assim o 
“ensimesmar-se” torna-se algo, quado ocorre, secundário 
na vida contemporânea. Enquanto as pessoas conseguem 
parecer-se com algum personagem externo qualquer, não 
se preocupam em realmente ser aquilo que possuem 



internamente ou ao menos conhecer quem realmente são, 
sua vocação.  

 
3. “ALTERAÇÃO” E DORMÊNCIA 
 
Os sintomas desta “alteração” são mais 

problemáticos do que imaginamos. Os gastos e o 
consumo com medicamentos são expressivos nas 
maiores economias do planeta segundo aponta um 
estudo da Segundo a Interfarma (2018). Há um grande 
número de estabelecimentos chamados drugstores 
nas cidades ocidentais. Cidades pequenas nos 
interiores possuem uma quantidade exorbitante de 
farmácias. Já em 2001, o Brasil era o país com maior 
número de farmácias do mundo (Saab, 2001: 01), 
número que vem crescendo a cada ano. Isso indica, 
inevitavelmente que: (1) as pessoas estão cada vez 
mais doentes, necessitando de mais fármacos para se 
manterem vivas, (2) as pessoas estão cada vez mais 
“alteradas”, tendo uma existência que pode ser 
definida como um constante reagir aos estímulos que 
fomentam o uso de fármacos os quais não necessitam, 
ou (3) há a possibilidade de uma situação híbrida entre 
(1) e (2): as pessoas estão com problemas psíquicos e 
fisiológicos e a necessidade de uma grande quantidade 
de  fármacos para amenizar os sintomas é reflexo de 
uma existência vazia, com ausência do “ensimesmar-
se” e de projetos vitais. De outro modo, consomem 
uma quantidade absurda de fármacos, parte por 
necessidade, parte por indução. Estão em um estado 
de “alteração” onde o mais ínfimo estímulo 
desencadeia uma vontade de fuga que pode ser 
proporcionada por fármacos.  

Ao mesmo tempo que estão doentes em 
termos físicos e debilitadas mentalmente, estão 
propensas à “alteração”, excedendo frequentemente a 
real necessidade do uso da tecnologia farmacêutica. 
Assim, os estímulos externos as vencem, tornam-se 
apenas seres que reagem a estes, perdendo a 
característica humana que, segundo Ortega, nos 
diferencia dos animais, o “ensimesmar-se” e 
posteriormente a “ação” no mundo. O uso do fármaco 
não auxilia a saída da “alteração” mas acaba fazendo 
com que permaneça lá.  

Estão “alteradas”, apenas respondendo a 
estímulos externos e desesperadas para resolver algo 
que não entendem devido a carência do “ensimesmar-
se”.   Assim, esta carência demanda alguma tecnologia 
em forma de fármacos que as fazem dormir. A 
dormência é um estado procurado pelo humano 
moderno como se fosse a solução para tal situação 
complexa, mas é apenas uma maneira de reagir ao 
estímulo. A fuga através da dormência nada mais é do 
que uma sintomática da “alteração”. O “ensimesmar-
se” não é o mesmo que dormir. A ausência do 
“ensimesmar-se” aliado ao conforto proveniente da 
sonolência farmacológica é uma característica da 

sociedade contemporânea. Tal situação é fomentada 
pela ciência e pelo senso comum. Assim, a existência 
do humano contemporâneo tem estas duas maneiras 
de estar e lidar com o mundo: (1) a vigília “alterada” 
pelos diversos estímulos como propagandas, 
smartphones – e seus diversos aplicativos – e as 
mídias sociais e (2) a sonolência farmacológica 
programada, uma fuga do lidar de forma coerente às 
circunstâncias. Tanto a vigília “alterada” quanto a 
sonolência programada são consequências dos 
estímulos externos proporcionado pelo uso excessivo 
da técnica contemporânea e seus artefatos 
tecnológicos. A sonolência seria uma “meta-
alteração”, uma resposta à vigília “alterada”.  

Circunstâncias provenientes de artefatos 
tecnológicos, o quais não se encaixam em plano vital 
nenhum, proporcionam um retorno a um estado mais 
primitivo da existência. Se temos apenas reações a 
estas e não “ações”, estamos em um estado primitivo, 
em uma regressão existencial. Segundo Ortega,  

El animal es pura alteración. No puede 
ensimismarse. Por eso, cuando las cosas dejan de 
amenazarle o acariciarle; cuando le permiten una 
vacación; en suma, cuando deja de moverle y 
manejarle lo otro que él, el pobre animal tiene que 
dejar virtualmente de existir, esto es: se duerme 
(1964: 301). 

Quando as coisas deixam de “ameaçar ou 
acariciar” o animal humano contemporâneo dorme. 
Quando não reage a algum plano externo, entregue 
prontamente a ele para que reaja, ele dorme 
artificialmente para fugir do tédio, momento este 
necessário pois é o início do “ensimesmar-se”. O tédio 
nos obriga a pensar sobre a situação e nada mais que 
isso. Assim, este “dormir” seria mais uma reação 
proveniente da carência de um plano vital concreto ou a 
fuga da possibilidade de elaborar tal plano. Segue assim 
o humano contemporâneo em uma cadeia de reações aos 
estímulos, seja da moda, seja da hipocondria.  

Se as pessoas estão cada vez realmente mais 
doentes, isso nos leva a concluir que vivemos em uma 
sociedade na qual ocorre peculiares contradições. Em 
uma era onde a ciência e tecnologia estão tão 
avançadas, onde a precisão é inimaginável e esta 
tecnologia também é acessível, ao mesmo tempo é 
uma era onde as pessoas consomem mais 
medicamentos, mais aparelhos do que precisam e 
sofrem mais por doenças psicológicas provenientes da 
solidão e falta de sentido em suas vidas. Isso é um 
paradoxo: quanto mais desenvolvimento tecnológico e 
científico, mais a ocorrência de doenças mentais, 
fisiológicas e portanto, um maior consumo de 
medicamentos. É o desenvolvimento da ciência 
médica contemporânea uma demonstração de 
“progresso” existencial da civilização ocidental que 
possibilita uma vida mais plena, de uma sociedade 
mais saudável e com opções de salvação fisiológica e 



psíquica maiores do que em qualquer momento em 
nossa história? Ou seria apenas um sinal de uma vida 
contemporânea decadente e moribunda, desesperada 
por salvação física e espiritual? 

 
CONCLUSÃO  
 
Há neste grande consumo de medicamentos e 

nas demais atitudes citadas, um motivo que nos impele 
a questionar sobre o que ocorre no “interior” deste 
humano contemporâneo. É estranho que em uma época 
com todos estes recursos herdados, haja uma grande 
quantidade de problemas provenientes da debilidade 
existencial. A sociedade contemporânea é terra fértil à 
existência de uma humano “alterado”, propenso a 
responder a qualquer estímulo externo, passível de 
ludibriar e conivente com o entorno pelo fácil acesso 
aos diversos mecanismos tecnológicos que o levam à 
fuga do confronto reflexivo com as circunstâncias, 
unicamente possível através do ensimesmamento. E 
esta fuga dá-se pela dormência artificial.  

Cabe a nós questionarmos até quando os 
humanos continuarão nesta sonolência ao som da 
ilusão do progresso infinito em um planeta finito, no 
mito do herói urbano das multitarefas que reivindica a 
si liberdade mas age como a própria máquina que 
constrói e projeta, que quando as circunstâncias 
demandam fortaleza e prudência, reagem ao primeiro 
estímulos e frequentemente recorrem à dormência 
programada. Em uma era onde existem artefatos que 
proporcionam facilidades e luxos, heranças estas 
construídas com muito sacrifício, os mesmos artefatos 
também proporcionam um ambiente favorável a um 
humano “alterado” e, ao mesmo tempo, mimado.
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