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RESUMO 

 

JORGE, Marianna Ferreira. A droga da conexão: Transformações no mal-estar moderno e 

nas estratégias de resistência. Niterói, UFF: 2019. 
  

  

Numa era de crescente conectividade às redes de informação e comunicação, estimulada 

pelo uso de aparelhos tecnológicos que costumam funcionar como mecanismos de captura 

da atenção e de mútuo monitoramento, esta tese se propõe a compreender certas 

implicações dessas novas práticas. O foco se detém particularmente nos dispositivos 

móveis de conexão em rede, procurando diagnosticar alguns de seus efeitos nas 

subjetividades que são produzidas na sociedade globalizada do início do século XXI. A 

principal hipótese desta pesquisa sugere que essas tecnologias digitais contribuem para 

intensificar um leque de mal-estares característicos da época atual, a partir dos seguintes 

deslocamentos, mapeados sob uma perspectiva genealógica: uma transição do dever ao 

desejo, da disciplina ao controle, do cidadão ao consumidor, da obediência hierárquica à 

dependência por "livre vontade", da repressão centralizada e vertical ao estímulo 

permanente que irradia em múltiplas direções. Para testar essas hipóteses, partimos da 

premissa de que os aparatos técnicos são efeitos e, ao mesmo tempo, instrumentos de 

certas transformações históricas e culturais. Por isso, buscaremos analisar certas sujeições 

-- e as suas possíveis resistências -- desenvolvidas em dois regimes históricos aqui 

considerados diferentes: o moderno e o contemporâneo. A intenção é contrastar as 

dinâmicas de funcionamento em que as tecnologias estão inseridas, explorando os modos 

de vida que elas supõem e ajudam a propagar. De acordo com os resultados dessa análise, 

estaríamos vivenciando certas transformações nas formas de sofrimento que são mais 

habituais na atualidade, bem como um deslocamento na própria noção de mal-estar – um 

conceito compreendido à luz das clássicas contribuições de Sigmund Freud, datadas em 

1930, bem como de autores que o reelaboraram mais recentemente. Em suma, os cidadãos 

obedientes da sociedade industrial, reprimidos pelo rigor da lei e pelo peso da culpa na 

"moral burguesa" ou na "ética protestante", asfixiados pelas sólidas paredes institucionais 

e pela rigidez da "jaula de ferro" moderna, estariam perdendo preminência na atualidade. 

Em seu lugar, hoje proliferam os consumidores hiperestimulados, viciados e 

autocentrados, sempre ligados aos ubíquos aparatos técnicos de conexão à internet e tão 

seduzidos como insatisfeitos pelos infinitos deleites mercadológicos, sob a demanda 

constante de performar na visibilidade e se gerenciar de acordo com os rituais do “espírito 

empresarial”.  

 

Palavras-chave: Sofrimento 1. Conexão 2. Subjetividade 3. Vício 4. Resistência 5. 
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ABSTRACT 

 

 
JORGE, Marianna Ferreira. The connectivity drug: Transformations in modern unease and 

resistance strategies. Niteroi, UFF: 2019. 

 

 
In an era of increasing connectivity influenced by information and communication networks and 

stimulated by the use of technological devices that usually function as mechanisms to capture 

attention and mutual monitoring, this thesis proposes to understand certain implications of these 

new practices. Focused on mobile networked devices, the Autor seeks to diagnose the 

implications on the subjectivities that are produced in the globalized society of the early 21st 

century. As its main hypothesis, this research suggests that digital technologies contribute to 

intensify a range of discomforts characteristic of the present time, from the following 

displacements, mapped from a genealogical perspective: a transition from duty to desire, from 

discipline to control, from the citizen to the consumer, from hierarchical obedience to dependence 

on "free will", from centralized and vertical repression to permanent stimulus that radiates in 

multiple directions. To test these hypotheses, the Autor starts from the premise that technical 

apparatuses are effects and, at the same time, instruments of certain historical and cultural 

transformations. Therefore, certain subjections will be analyzed - and their possible resistances - 

developed in two different historical regimes considered here: the modern and the contemporary. 

The intention here is to contrast the operating dynamics in which the technologies are inserted, 

exploring the lifestyles they consider and help to propagate. According to the results of this 

analysis, certain transformations would be experienced in the forms of suffering that are most 

common today, as well as a shift in the very notion of unease - a concept of Sigmund Freud 

deriving out of his classic contributions dating from 1930, and from authors who reworked on it 

most recently. To summarize, the obedient citizens of industrial society, repressed by the 

strictness of the law and the weight of guilt on "bourgeois morality" or "Protestant ethics," 

asphyxiated by the solid institutional walls and rigidity of the modern "iron cage", would be 

losing predominance today. In its place, today's hyper-stimulated, addicted, self-centered 

consumers proliferate, always attached to the ubiquitous technical apparatus of connecting to the 

Internet and as seduced as unsatisfied by endless marketing delights under the constant demand to 

perform visibility and to manage themselves according to rituals of “entrepreneurial spirit”. 

 

  

Keywords: Suffering 1. Connection 2. Subjectivity 3. Addiction 4. Resistance 5. 
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O povo sabe o que quer 

Mas o povo também quer o que não sabe 

 

O que não sabe, o que não saberia 

O que não saboreia porque é só visão 

E tão somente cores  

Ludo, luz, brinquedo, ledo engano (...)  

Que não corta, não costura, que não veste 

Que resiste ao teste da pele, não rasga 

Nunca sai da tela, nunca chega à sala 

 

Que é pura fala, que é beleza pura 

É a pura privação de outros sentidos tais 

Como o olfato, o tato e seus outros sabores 

Não apenas cores, mas saliva e sal 

Não apenas realidade virtual 

Veludo humano, pano em carne viva 

Menos realce, mais vida real 

 

 

(Gilberto Gil) 
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Indícios: 

 

Das "jaulas de ferro"  

às telas hiperconectadas 

 

A felicidade parece ter se tornado a meta primordial dos sujeitos contemporâneos, 

sendo tanto um direito como uma sorte de "dever" para todos; não por acaso, ela é 

propagada exaustivamente nos diversos discursos midiáticos, em anúncios publicitários, 

em filmes e letras de músicas, em campanhas e ações políticas, bem como nas telas dos 

onipresentes dispositivos móveis. Apesar do peso irrefutável dessa constatação, porém, 

outra tendência ameaça contradizê-la. Numa sociedade que defende tão abertamente o 

direito de todos os indivíduos ao bem-estar e se posiciona contra qualquer tipo de 

obstáculo capaz de dificultar tal acesso, distúrbios psíquicos como a depressão e o pânico, 

bem como toda sorte de angústias e frustrações, tornaram-se mais explícitos – e 

ambiguamente legítimos – do que nunca.  

Esta tese se propõe a mergulhar nesse aparente paradoxo em contraste com os 

dramas experienciados pelos sujeitos modernos, contribuindo assim para pensar algumas 

transformações que vêm ocorrendo desde meados do século XX e que se instalaram no 

âmago da sociabilidade contemporânea. O foco de indagação, portanto, recai numa 

questão principal: quais são as características das subjetividades que vem se gestando na 

virada do século XX para o XXI e que fontes de sofrimento as atravessam? Em princípio, 

percebe-se que as liberdades tão arduamente conquistadas nas últimas décadas não vieram 

sozinhas, mas acompanhadas por formas inéditas de "submissão" que ainda precisam ser 

melhor compreendidas. Nesse sentido, parte-se da suspeita de que estamos lidando com 

um novo tipo de mal-estar, para cuja conflagração dois fatores desempenham um papel 

fundamental: a dependência de se conectar às redes informáticas, por um lado, e o contato 

com os fluxos ininterruptos do mercado, por outro lado. 

Em seu célebre ensaio de 1930, O mal-estar na civilização, ninguém menos que 

Sigmund Freud realizou uma contundente crítica à cultura ocidental e aos desassossegos 

por ela engendrados. Nesse texto, o autor desenvolveu seus argumentos sem deixar de 
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enfatizar o seu caráter paradoxal, visto que a sociedade moderna parecia ser a mais bem-

sucedida até então na capacidade de atingir os ideais de felicidade tão atavicamente 

perseguidos pela espécie humana. Hoje, porém, diante da crescente flexibilização dessas 

amarras, bem como da gradativa expansão de certas formas de insatisfação que parecem 

tipicamente contemporâneas, cabe retomar esse diagnóstico tão ousadamente pleiteado 

quase um século atrás, para examinar até que ponto ele continua válido ou em que sentido 

o quadro mudou. Será que ele ainda conserva a mesma vigência e, portanto, ajuda a 

explicar também os dramas mais atuais, ou as transformações históricas ocorridas nas 

últimas décadas foram tão intensas que afetaram todos os aspectos da vida, incluindo os 

modos de sofrer, de atribuir sentido ao sofrimento e de conceber a própria existência? 

Ao tentar estabelecer um novo campo de saber com validade científica, que logo 

viria a exercer uma enorme influência nas sociedades ocidentais, o "pai da psicanálise" 

lançou mão de certas estratégias que podem ter impregnado com um viés totalizante e 

universalista as suas teorias sobre o psiquismo humano. Contudo, consideramos que pode 

ser proveitoso inscrever tais reflexões a respeito da "civilização" nas dinâmicas do seu 

tempo, pois elas contribuíram para gestar as angústias dos sujeitos daquela época e, num 

sentido ainda mais restrito, daquela cultura em particular. De fato, era o estatuto do 

homem moderno e as suas problemáticas existenciais que interessavam ao autor e a seus 

leitores, tanto para compreendê-las como para nelas intervir, e foi mediante esse fértil 

insumo que nasceu a psicanálise. "Aquilo que Freud denomina civilização corresponde na 

verdade ao processo de modernização do social que se realizou no Ocidente desde então", 

atentou o psicanalista brasileiro Joel Birman, "de maneira que a ideia de mal-estar na 

civilização deve ser interpretada como uma crítica da modernidade" (2016, p. 41).  

Ao longo dos anos que se seguiram à publicação do texto freudiano – e, sobretudo, 

a partir da década de 1960 –, muitos dos mecanismos que modelavam as subjetividades 

modernas foram perdendo força; em boa medida, graças às conquistas obtidas pelas lutas 

sociopolíticas que se acirraram na segunda metade do século XX, para cujo sucesso a 

influência da psicanálise não foi menor. Alguns desses "dispositivos de poder" (Foucault, 

2010) que foram muito ativos em pleno auge da sociedade industrial acabaram sendo 

criticados de modo tão feroz que se esgotaram, enquanto outros se adaptaram aos novos 

tempos ou se transformaram radicalmente.  

Os modos de sofrer que eram característicos daquelas formas de vida, confinadas 

entre as sólidas paredes das instituições disciplinares sob a rigorosa obediência às leis, se 
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alteraram de maneira concomitante, levando até mesmo a uma crise da psicanálise como 

um dos saberes privilegiados entre as ciências humanas e, também, a um certo 

esvaziamento de sua acepção no imaginário social. Em seu lugar, outras explicações sobre 

o sofrimento e outras formas de vivenciá-lo, bem como novas teorias sobre a vida e toda 

uma série de terapias alternativas, têm sido convocadas como fontes de sentido para as 

trajetórias individuais e os seus conflitos demasiadamente humanos. 

Freud parte da premissa de que o corolário da civilização1 é proveniente da 

renúncia à satisfação direta das pulsões sexuais. A cultura teria imposto um conjunto de 

sacrifícios àqueles que a incorporam, tanto para proteger o ser humano contra as forças da 

natureza como para regulamentar seus vínculos sociais. Um certo "mal-estar", portanto, 

seria intrínseco – e inescapável – à condição "civilizada", visto que aquilo que sustenta 

esse projeto é a supressão dos instintos de satisfação ligados à sexualidade, bem como do 

pendor agressivo que habita a animalidade de cada ser vivo. Sem os filtros culturais e os 

diversos códigos morais e jurídicos que orientam a vida coletiva, a tendência humana 

levaria a dar vazão aos seus impulsos "primitivos" (Freud, 2010), de forma irrestrita, 

nutridos por um sentimento de onipotência que ainda se revela na subjetividade infantil, 

por exemplo, e pelas inclinações vingativas ou agressivas que nunca deixam de 

permanecer latentes em todos os sujeitos. 

Assim, o inventor tanto da teoria como da terapia psicanalíticas, partindo dessas 

premissas, lançou mão das seguintes questões para construir a sua fértil argumentação. 

Como a cultura conseguiu domar a agressividade humana que a ameaçava? De que modo 

os sujeitos fizeram com que a sua tendência a agredir os outros se tornasse inofensiva ou 

menos perigosa? A resposta oferecida pelo autor para essas complexas indagações se 

daria, sobretudo, através de um tipo de emoção que balizou a consciência moral dos 

sujeitos modernos: a culpa. O sentimento de culpa teria sido o propulsor central de todo o 

maquinário humano, tornando-se fundamental para o desenvolvimento da civilização.  

“O preço que pagamos por nosso avanço em termos de civilização é uma perda de 

felicidade pela intensificação do sentimento de culpa”, dissertou Freud naquele famoso 

 
1 Segundo a nota de Paulo César de Souza, tradutor da versão brasileira do livro “O mal-estar na civilização”, 

Sigmund Freud se recusava a distinguir entre os termos “cultura” e “civilização”, embora cada um deles tenha 

características específicas, cujos sentidos precisam ser compreendidos em seus devidos contextos. Cabe o 

esclarecimento, portanto, de que na tradução brasileira, que usaremos como base nesta tese, “Kultur é empregado 

muitas vezes para designar o que chamamos de “civilização”, ou seja, uma cultura onde há enorme 

desenvolvimento das instituições, técnicas e artes, e algumas vezes para designar cultura num sentido mais 

antropológico, digamos; sendo que em várias ocasiões os termos são intercambiáveis”, conforme esclareceu 

Souza (2016, p. 48).  
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texto (2010, p.185). Foi graças a esse estado de consciência que as agressividades 

inerentes aos sujeitos modernos ou "civilizados", em vez de se externalizarem, passaram a 

ser introjetadas ou internalizadas. Isso os levou, por um lado, a uma renúncia legítima das 

satisfações instintivas e, por outro lado, a uma obediência às regras morais ou legais em 

vigência. Para que esse mecanismo funcionasse com eficácia, porém, seria fundamental o 

reconhecimento de que aquilo que eles faziam ou desejavam – ou mesmo o que poderiam 

vir a fazer ou desejar – fosse considerado ilícito, não apenas pelos outros mas também por 

eles próprios. E, em virtude disso, passível de ser punido pelas rigorosas normas sociais. 

Algo que fica claramente evidenciado se pensarmos nas leis e nos demais protocolos que 

plasmaram esse procedimento de (auto)vigilância e vigoravam no exigente âmbito público 

da sociedade moderna. 

 Agora parecem proliferar certos sofrimentos inéditos, típicos de uma cultura que 

enaltece e persegue o já mencionado direito ao bem-estar em vez de protelá-lo em virtude 

de valores considerados superiores. Além disso, também são cultuadas a autorrealização e 

a autoestima, a livre iniciativa individual e o espírito empreendedor, mais do que a vir tude 

de obedecer às normas ou respeitar a hierarquia das autoridades. Em lugar de desprezar as 

vãs aparências e prestigiar a sabedoria da experiência acumulada, aposta-se nos efeitos 

positivos da imagem corporal com estilo juvenil e na capacidade de se renovar 

constantemente em sintonia com os velozes vaivéns do mercado. Entre todos esses 

deslocamentos que acompanham as transformações históricas das últimas décadas, 

destaca-se o estrondoso sucesso das tecnologias digitais de comunicação através das redes 

informáticas, que não apenas permitem mas também estimulam a conexão permanente 

com a maior quantidade possível de interlocutores, sacudindo as antigas barreiras entre os 

espaços públicos e o âmbito privado. 

O amplo leque de novidades históricas acima resumido tem multiplicado as 

possibilidades existenciais de boa parte da população mundial; entretanto, também acabou 

suscitando problemas de novo cunho que deflagram sofrimentos imprevistos. Esta tese se 

propõe a indagar de que maneira esses mal-estares tão atuais se aproximam ou se 

distinguem daqueles padecidos pelos sujeitos "enjaulados" nas armaduras burocráticas e 

opressoras das instituições modernas. Nesse sentido, questiona se a principal balizadora 

das consciências contemporâneas seria ainda a famigerada tríade – o sentimento de culpa, 

a repressão das pulsões e a obediência às leis –, denunciada tanto por Freud como por 

outros importantes pensadores modernos, de Nietzsche (1887) até Foucault (1976) . À luz 
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da pesquisa aqui desenvolvida, recorrendo à perspectiva genealógica, avançamos em 

direção à hipótese de que esse panorama tem mudado significativamente: hoje são outros 

os fatores mais incisivos e eficazes na hora de modular as subjetividades, incluindo as 

maneiras de sofrer e os modos de lidar com tais aflições.  

Para abordar uma problemática tão complexa, porém, será focalizado um campo 

específico – embora crucial – em que esse mal-estar tipicamente contemporâneo se 

manifesta: o uso considerado excessivo dos aparatos móveis de comunicação e 

informação. Partimos da premissa de que os dispositivos tecnológicos não são objetos 

autônomos ou neutros: as ferramentas técnicas – assim como qualquer outro instrumento 

desenvolvido no seio de uma cultura qualquer – não são resultados "naturais" dos avanços 

científicos, desenraizados do contexto histórico que possibilitou a sua invenção. Em vez 

dessa perspectiva abstrata, recorrendo às contribuições filosóficas de Michel Foucault, 

cabe compreendê-las como efeitos e, ao mesmo tempo, instrumentos de determinadas 

transformações culturais. Tanto a complexidade como a riqueza do problema são imensas, 

requerendo cautela e muito cuidado ao ser analisado. Não se trata, portanto, de supor uma 

relação determinista ou teleológica – que identifica uma causalidade linear ou facilmente 

identificável – entre os aparelhos técnicos e as transformações socioculturais, políticas e 

econômicas.  

Ao contrário do que apontam algumas vertentes teóricas, segundo às quais 

determinadas tecnologias são apresentadas como a "causa" de certas mudanças  nos modos 

de viver, nas linhas que seguem esse escrito as trataremos como uma invenção 

sociocultural entremeada com muitas outras. Nesse sentido, os artefatos técnicos, com os 

quais temos nos tornado tão rapidamente "compatíveis" na virada do século XX para o 

XXI, seriam sintomas de uma grande mudança histórica que compreende uma série de 

novas demandas, desejos, pressões e ambições, tanto no plano individual como no 

coletivo, impactando de maneira particularmente sensível nas formas de sociabilidade. Ao 

se generalizar e "naturalizar" o seu uso, esses aparelhos ainda contribuem para criar ou 

alavancar novos tipos de vínculos e modos de vida, subvertendo os antigos usos do tempo 

e do espaço, redefinindo os prazeres que se priorizam e espalhando os mal-estares que 

aqui tentaremos examinar.  

Para compreender o modo como essas mudanças se deram e os motivos da sua 

consolidação, cabe ainda recorrer às contribuições do psicanalista Benilton Bezerra Jr., em 

seu artigo “O ocaso da interioridade psicológica” (2002). Esse autor aconselha fugir de 
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afirmações mecanicistas e de simplificações ao tentar explicar as transformações em foco, 

evitando deduzir que “mudanças objetivas no mundo”, como “a implantação do projeto 

neoliberal na economia ou o surgimento de tecnologias de comunicação ou de intervenção 

biológica”, resultariam em transformações automáticas nas formas de subjetivação. Em 

vez disso, a realidade sociocultural, econômica e política de uma sociedade afeta a 

subjetividade e o mundo psíquico dos indivíduos de modo mais complexo e indireto. Nas 

palavras do autor (2002, p. 232), esse processo “se dá fundamentalmente por meio da 

criação de certos ideais, da valorização de modelos de pensamento, da propagação de 

certos repertórios de conduta, da difusão de metáforas que se incorporam ao senso 

comum”; e, ainda, através da “criação de novos jogos de linguagem, repertórios de 

sentidos ou jogos de verdade”. Em suma, todos fatores que “dão consistência ao 

imaginário de uma época” na qual “o mundo, a existência e a experiência pessoal ganham 

consistência e significação”. 

O objetivo desta pesquisa, portanto, é contribuir para a compreensão das 

transformações que vêm se engendrando nas últimas décadas e que estão dando lugar a 

um conjunto de novos valores morais, sobretudo no que concerne à produção de 

subjetividades e aos modos de se relacionar consigo, com os outros e com o 

mundo. Longe de buscar “verdades” ou de oferecer respostas e soluções definitivas a um 

campo problemático tão denso e difícil de mapear, o que se pretende é suscitar novos 

questionamentos. Para tanto, a metodologia proposta é fundamental, já que consiste em 

analisar alguns dos aspectos socioculturais, econômicos e políticos que conformam as 

transformações históricas que se gestaram ao longo das últimas décadas na sociedade 

ocidental. A intenção é compreender como nelas operam as relações de poder hoje 

vigentes, além de tentar investigar certas estratégias utilizadas no intuito de tentar 

"resistir" às antigas e novas sujeições. 

Cabe esclarecer, contudo, que o percurso realizado nestas páginas não tem fins 

totalizantes nem exaustivos. A intenção não consistiu em nos debruçarmos 

exclusivamente na obra de Freud, por exemplo, algo que outros autores têm feito com 

mais especificidade, como é o caso de renomados pesquisadores entre os quais cabe citar 

Joel Birman, Christian Dunker, Elisabeth Roudinesco, Benilton Bezerra e Suely Rolnik. 

Em diálogo com vários desses interlocutores, o que aqui propomos é traçar outro caminho, 

sempre com vistas à problemática contemporânea e assumindo uma perspectiva não 

restrita à psicanálise, por se tratar de uma tese desenvolvida num Programa de Pós-
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Graduação em Comunicação. Contudo, foi fundamental adotar um caráter interdisciplinar 

nas páginas deste escrito, dado o diálogo da temática com outros braços da cultura, 

sobretudo a filosofia e a literatura. Tal gesto, além de trazer para o campo importantes 

contribuições de outras linhas de pesquisa, também fornece para as áreas afins um olhar 

próprio e singular sobre o tema, fortalecendo e difundindo os estudos da Comunicação em 

debates que têm proporções e implicações globais e que, por isso, devem envolver 

diversas instâncias de pesquisa. 

Assim, partindo de algumas reflexões que deram sustentação à teoria e à terapia 

psicanalíticas, que foram tão emblemáticas para a configuração de uma noção do mal-

estar tipicamente moderno ou "civilizado", procuraremos mapear certas práticas -- e as 

suas concomitantes angústias -- características do período moderno na cultura ocidental. 

Em sintonia com outros autores que escreveram em épocas mais recentes, pretendemos 

sondar alguns valores e sentidos que são próprios do momento contemporâneo. O que nos 

interessa, particularmente, é compreender até que ponto aquela ideia de mal-estar estende 

a sua vigência nos dias de hoje, com certas alterações que consideramos prenhes de 

sentido porque dão conta das peculiaridades do presente.  

O recurso de recorrer às formações históricas não é de valor menor nesta pesquisa. 

Esse esforço consiste na necessidade de angariar ferramentas fecundas para pensarmos a 

nós mesmos nos dias de hoje: de onde partimos, o que nos cerca, o que estamos em vias 

de romper, de nos tornar e de resistir. Para tanto, deixei-me conduzir pelo movimento do 

pensamento, pelas descobertas e pelas necessidades de compreensão que foram 

aparecendo pelo caminho, ainda que isso me levasse a pegar vias secundárias, realizar 

adiamentos e me embrenhar num labirinto de leituras e de abordagens imprevistas, que 

naquele instante me pareciam vitais.   

Na primeira parte da pesquisa, buscamos cartografar as engrenagens de 

funcionamento do mal-estar na modernidade, detectando algumas de suas bases, 

implicações e tentativas de apaziguamento ou solução, enquanto na segunda parte, 

procuramos compreender os embates em torno aos sintomas mais atuais e as suas 

respectivas estratégias de resistência, a fim de levantar pistas sobre o que estamos nos 

tornando e contra que(m) estamos lutando.  
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Sintomas I: 

 

O MAL-ESTAR MODERNO: 

Disciplina, dever e culpa 
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Ah, a razão, a seriedade, o domínio sobre os afetos, 

toda essa coisa sombria que se chama reflexão, todos 

esses privilégios e adereços do homem: como foi alto 

o seu preço! Quanto sangue e quanto horror há no 

fundo de todas as “coisas boas”!  

 

(Friedrich Nietzsche, 1887) 

 

 

 

1.2 Corpos interiorizados, introspectivos e reprimidos  

 

No polêmico livro intitulado Shakespeare, a invenção do humano, de 2000, Harold 

Bloom, professor de literatura na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, remonta ao 

poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, no longínquo século XVI, a 

responsabilidade pela invenção da “personalidade humana". Ou, mais precisamente, de 

pelo menos uma parte daquilo que Sigmund Freud, quase quatro séculos depois, 

caracterizou como o psiquismo. “Fazer tal afirmação de forma mais tímida incorreria, a 

meu ver, em uma leitura errônea e reducionista da obra shakespeariana”, defendera-se 

Bloom (2000, p. 6). Segundo o autor, naqueles tempos, os personagens literários prévios à 

incursão shakespeariana costumavam ser desprovidos de dimensões simbólicas, sendo 

singelas representações imutáveis e pré-concebidas, meros arquétipos sem espessura. 

Sobre isso, ainda esclarece: “homens e mulheres são representados, envelhecendo e 

morrendo, mas não se desenvolvem a partir de alterações interiores, e sim em decorrência 

de seus relacionamentos com os deuses” (ibidem, p. 6).  

Já as obras de Shakespeare provocaram importantes rupturas nesse modelo: através 

de seus fortes personagens – como Hamlet, Lear, Macbeth, Cleópatra, Falstaff  –, o 

escritor deu vida a centenas de sujeitos dotados de personalidade moral, indivíduos de 

forte configuração interior que se revelam em cena e se auto-recriam constantemente. “A 

influência que tais personagens exerceram na vida tem sido quase tão imensa quanto o seu 

efeito na literatura pós-shakespeariana”, complementa Bloom (ibidem, p. 6). 

Importunados por severas falhas de caráter, por vontades individuais indesejadas ou por 

vulnerabilidades imprevisíveis, eles têm atitudes ou falas polifônicas mas, ao mesmo 

tempo, singulares e coerentes entre si. Cada um com seus conflitos particulares, tecidos 

em suas vivências interiores, acabaram dando vazão à subjetividade moderna. São vozes 

distintas, habituadas a conversar consigo mesmas em busca do seu caminho individual. 

Essas figuras ultrapassaram, assim, os limites da representação em cena, para se tornarem 
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criações que tiveram forte influência nas novas modalidades que vinha adquirindo a 

consciência moderna. 

O texto do pesquisador estadunidense foi considerado polêmico por ter ido além do 

campo da literatura em sua provocação. E, de maneira mais direta, por ele ter lançado 

dúvidas a respeito da originalidade do pensamento freudiano acerca da psicanálise -- ou, 

pelo menos, no que se refere a certas ideias presentes em sua concepção. Em declaração a 

uma entrevista concedida ao jornal Folha de S. Paulo 2 em 1994, por exemplo, Bloom fora 

enfático em sua provocação, desafiando os riscos de soar anacrônico:  

O inventor da psicanálise é Shakespeare; Freud, seu codificador. 

Hamlet não tinha complexo de Édipo, mas Freud com certeza tinha 

um complexo de Hamlet e a psicanálise talvez não seja outra coisa 

senão um complexo de Shakespeare. 

Indo além, ainda, Bloom afirma que o dramaturgo britânico teria sido a autoridade 

secreta que assombrara Sigmund Freud; ou seja, o pai que ele não podia reconhecer e de 

algum modo tentou aniquilar. O autor concluiu a sua análise afirmando o seguinte:  

Shakespeare está por todos os lados em Freud, e tão mais presente 

quando não é citado. De Shakespeare, Freud aprendeu o que é a 

angústia, como aprendeu o que é a ambivalência, o narcisismo e as 

divisões da identidade. 

De fato, os textos freudianos são permeados por referências artísticas, poéticas e 

filosóficas, nas quais a literatura ocupa um espaço privilegiado. A ficção literária, na 

sociedade ocidental, “está na origem da psicanálise”, afirmara Benilton Bezerra Jr (2002). 

Segundo esse psicanalista brasileiro, a capacidade dos poetas de mergulhar na alma 

humana para dali extrair sentido e conhecimento, sempre foi motivo de enorme admiração 

para Freud, que não deixou de reconhecer a precedência histórica dos trabalhos citados. 

Mais do que isso, portanto, Freud teria se valido das tramas e dos enredos narrativos para 

dar uma dimensão literária e mitológica aos problemas de ordem íntima. “Todos os 

neuróticos são príncipes, reis, são Édipo e Hamlet”, destacou Elisabeth Roudinesco em 

entrevista concedida ao jornal argentino La Nación.3 Ao entrelaçar essas histórias já 

consagradas às humilhantes condições vividas pelos pacientes, ele “deu dignidade aos 

enfermos”, acrescentou a psicanalista francesa, “conseguiu criar uma doutrina a meio 

 
2 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/8/28/mais!/4.html> 

3 Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/2062983-elisabeth-roudinesco-si-el-psicoanalisis-pierde-su-

dimension-literaria-se-convierte-en-mera-psicoterapia> 
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caminho entre o conhecimento racional e o pensamento selvagem, entre a medicina da 

alma e a técnica da confissão”, 4 transformando os sujeitos em heróis de tragédia grega, 

que oscilavam entre ficções e invenções. 

Essa visada narrativa ou poética, contudo, não passou despercebida aos cientistas 

da época, que teceram pesadas críticas a uma proposta tão inusitada. Nesse contexto, 

Freud foi acusado de estar "louco", de inventar coisas, de confundir fantasia com realidade 

e, sobretudo, de impregnar o seu trabalho com uma perspectiva mítica e política. No solo 

filosófico, também foram manifestadas contundentes desaprovações em relação a esse 

plano de intervenção. Inclusive várias décadas mais tarde, em 1972, Gilles Deleuze e 

Félix Guattari escreveram a quatro mãos O anti-édipo, obra dedicada a dinamitar certas 

categorias psicanalíticas já bem assentadas na cultura da época, sobretudo aquelas 

relacionadas ao desejo e ao inconsciente. Em suas críticas, Deleuze fora assertivo: “o 

inconsciente não é um teatro, não é um lugar onde há Édipo e Hamlet que representam 

sempre suas cenas”.  

Por outro lado, é justamente na construção de uma dimensão histórica que reside 

uma das grandes originalidades do pensamento psicanalítico, e onde provavelmente se 

encontra a sua maior potência. Isso também foi algo que, oportunamente, ressaltara 

Roudinesco: “se a psicanálise abandona a dimensão literária e mitológica e não reivindica 

ser algo superior em termos intelectuais, se converte numa mera psicoterapia”. O diálogo 

da psicanálise com a literatura e com a arte, todavia, não se limita à obra de Shakespeare. 

Inclusive naquele mesmo e tão inventivo século XVI, cenário de estruturação dos 

primórdios do sistema capitalista e da gradativa libertação dos sujeitos das amarras servis 

do mundo feudal, outras grandes obras atuaram como potentes instrumentos de invenção 

do universo imaginário moderno, contribuindo para moldar a sensibilidade de então e para 

produzir novos roteiros de subjetivação. Um dos autores mais relevantes, nesse sentido, 

foi o ensaísta francês Michel de Montaigne. 

 Em 1557, Montaigne publicou Os Ensaios, obra pioneira num dos gêneros que só 

se popularizaria alguns séculos depois: a escrita de si. Com inédita ousadia, dentro de um 

universo marcado por guerras religiosas e afirmações dogmáticas, Montaigne se despiu – 

de modo quase indecente – ao escrever um autorretrato de sua alma. Sem se intimidar com 

a possível repercussão negativa de seus textos, ele declarou logo nas primeiras páginas: 

 
4 Disponível em: < http://www.minutopsicologia.com.br/postagens/2016/05/15/elisabeth-roudinesco-freud-nos-

tornou-herois-das-nossas-vidas/> 

http://www.minutopsicologia.com.br/postagens/2016/05/15/elisabeth-roudinesco-freud-nos-tornou-herois-das-nossas-vidas/
http://www.minutopsicologia.com.br/postagens/2016/05/15/elisabeth-roudinesco-freud-nos-tornou-herois-das-nossas-vidas/
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“sou eu mesmo a matéria de meu livro” (2010, p. 35). Assim, das entranhas subterrâneas 

do seu labirinto interno, o autor retirou insumos para expor boa parte de suas mazelas 

cotidianas e seus pensamentos em relação à vida e à morte, bem como das suas reflexões 

mais variadas acerca do mundo. Os manuscritos dessa célebre obra, que dispensam 

parágrafos e abusam de pontos e vírgulas, criaram – quase que num só fôlego – uma 

figura emblemática e até então inédita: si mesmo.  

Afastado dos tormentos da vida mundana e numa reclusão autoimposta, o escritor 

se isolou na biblioteca instalada na torre do seu castelo para se proteger contra as agruras 

dos deveres tirânicos e dos vínculos coercitivos presentes na sociedade da sua época. 

Buscava, dessa forma, abrigar o que tinha de mais precioso: a solidão e o espírito. A 

exemplo dos personagens de Shakespeare – um de seus admirados leitores –, Montaigne 

recolhia-se para dar voz aos ecos que emanavam tanto das profundezas interiores da sua 

alma como do seu corpo físico. Num impulso de autodescobrimento, ele escrevia para si, 

para os amigos e também para uma audiência que acabava de ser criada: aquela que podia 

ter a capacidade de refletir acerca da própria existência.  

As obras mencionadas acima contribuíram gradativamente para que a psicanálise e 

a própria noção de interioridade fossem passíveis de ser concebidas. Algo que só veio a se 

tornar hegemônico ou consensual durante o período moderno, um intervalo temporal 

compreendido – no seu auge – entre o século XIX e meados do XX. Os sujeitos que 

protagonizaram o apogeu industrial costumavam compreender a si mesmos como 

detentores de um âmago oculto e abstrato, no qual residia o núcleo autêntico de cada 

indivíduo. Isto é, a sua essência peculiar e única, que constituía o eu verdadeiro e portanto 

possuía uma identidade relativamente fixa e estável.  

Por isso, naquela cultura moderna que teve seu ápice nas sociedades europeias do 

século XIX e boa parte do XX, era no cultivo da "vida interior" que o eu de cada um se 

definia minuciosamente, brotando em torno de um eixo localizado nas próprias 

profundezas. Os mergulhos metafóricos nesse plano íntimo eram estimulados pelo hábito 

de permanecer em silêncio e solidão, muitas vezes em companhia de um livro ou um 

caderno, exercendo um tácito – embora muito loquaz – monólogo introspectivo. Assim, a 

interioridade individual dos sujeitos modernos foi se configurando como um espaço 

misterioso, extremamente rico e por vezes sombrio, fonte não apenas de desejos pulsantes 

como de toda sorte de pensamentos, fantasias, emoções, conflitos e sofrimentos  (Sibilia, 

2015). Essas vivências eram tematizadas como manifestações enigmáticas provenientes da 
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experiência singular – vivida ou imaginada – de cada indivíduo no decorrer de toda a sua 

existência, acontecidas tanto naquele frondoso plano que se considerava exclusivamente 

“interior” como em contato com o mundo “externo”. Tudo isso integrava a essência mais 

verdadeira de cada sujeito, ou mais precisamente: quem cada um era. 

Como elucidara o mencionado Benilton Bezerra Jr. (2002), nas sociedades 

tradicionais ou pré-modernas, os papeis sociais eram atribuídos por herança, 

condicionados pelos laços de pertencimento que se definiam logo ao nascer – ou antes 

mesmo disso. A “identidade”, portanto, nesses outros ambientes socioculturais, estava 

subordinada ao status e à posição estabelecida em instituições como a família, o trabalho e 

a religião; e, também, a características intrínsecas como raça, gênero, etnia e 

nacionalidade. Ao se submeterem a regras sociais tão claras e inquestionáveis que se 

consideravam "naturais" ou universais, cada um tinha certeza de quem era e de sua função 

no mundo, visto que as determinações que regiam a vida eram estáveis e “exteriores” aos 

sujeitos. Logo, independiam de vontades particulares ou de experiências individuais.  

Com as transformações históricas que suscitaram a emergência da sociedade 

ocidental moderna, entre as quais a Revolução Francesa e o racionalismo iluminista foram 

fatores primordiais, um novo repertório de sentidos foi instaurado. Um quadro que, 

posteriormente, foi complexificado pelo “expressivismo singularizante” do movimento 

romântico (Bezerra, 2002). Desse magma nasceu e se fortaleceu a figura do indivíduo – e, 

consequentemente, a noção de individualismo –, um ser singular dotado de interioridade 

psicológica, que detinha as rédeas de sua própria vida e concebia a existência como uma 

realização pessoal.  

Livre das velhas amarras hierárquicas já não mais "naturalizadas", e ancorado nos 

mais novos ideais como igualdade, fraternidade e liberdade, o sujeito moderno fo i 

convocado a trilhar o próprio caminho e a ser o senhor de si mesmo. As certezas de 

outrora, por sua vez, deram lugar a abstrações bem mais obscuras e singulares, inscritas 

numa interioridade enigmática e instável, cujo âmago deveria ser cultivado, explorado e 

cuidadosamente protegido. Essa nova criatura, detentora de sofrimentos pungentes e de 

inéditos mal-estares, serviu de objeto para uma ciência de substancial importância para a 

sua conformação: a psicologia. É precisamente por tal motivo que muitos estudiosos se 

referiam a esse tipo de sujeito como homo psychologicus. Trata-se de alguém que 

“aprendeu a organizar sua experiência em torno de um eixo situado no centro de sua vida 

interior”, definiu Bezerra Jr. (2002, p. 231).  
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Para que esses modos de vida se gestassem e frutificassem com tanto sucesso, 

estabeleceram-se fronteiras bem definidas entre o âmbito público e a esfera privada, um 

componente crucial da vida organizada de acordo com o ethos burguês. As sólidas paredes 

das casas que hospedavam a família nuclear e a privacidade do “quarto próprio” (Woolf, 

1985), por sua vez, foram elementos primordiais na configuração dessa subjetividade 

moderna. E, ainda, a “devoção cotidiana” aos analógicos artefatos que possibilitavam a 

leitura e a escrita plasmadas em papeis, tais como os romances impressos, os folhetins, as 

cartas e os diários íntimos. “Em contraposição ao protocolo hostil da vida pública, nessas 

sociedades em veloz processo de urbanização, o lar foi se transformando no território da 

autenticidade: “um refúgio onde o eu se sentia resguardado, um abrigo onde era permitido 

ser si mesmo”, atentava a pesquisadora argentina Paula Sibilia no livro O show do Eu 

(2016, p. 62). Nesse peculiar cenário doméstico, desenvolvia-se a intimidade e floresciam 

os relatos autobiográficos, todas ferramentas fundamentais para se tornar alguém e para 

produzir a sua subjetividade naqueles tempos. “Sem essa zona, a vida na sociedade 

moderna seria invivível”, concluiu o filósofo canadense Charles Taylor (2010, p. 72). 

Convém lembrar que as ideias tinham um papel crucial na formação dos sujeitos 

oitocentistas, e era também naquele espaço privado e cautelosamente preservado, que a 

imaginação e a “criação livre” se nutriam.  

Com efeito, nos primórdios do século XIX, o acesso ao “refúgio impresso” por 

meio da leitura de folhetins e de outros “romances baratos”, estava longe de ser um hábito 

prestigioso e bem visto. Como lembra Sibilia (2016), a prática era até mesmo considerada 

vergonhosa, principalmente quando desempenhada por “moças de família”, honradas e de 

boa procedência. O abrigo no universo ficcional, através da leitura e da escrita de contos e 

de romances, tornou-se alvo de críticas por parte dos defensores dos “bons modos” e da 

“alta cultura”. Era compreendido tanto como uma perda ociosa de tempo, uma distração 

improdutiva que acabava por desviar as leitoras das tarefas do “mundo real”, quanto um 

gesto altamente viciante, que se assemelhava a uma espécie de narcótico, capaz de 

corromper as mentes das criaturas de boa índole, vítimas das fantasias “perigosas” e 

“despudoradas” que, volta e meia, reinavam naquelas narrativas.  

Diante disso, ainda segundo a autora, muitas daquelas donzelas passaram a criar 

uma série de subterfúgios para garantir a máxima discrição de suas práticas e evitar 

qualquer flagrante incriminador. Assim, geralmente na calada da noite, enquanto todo o 

resto da casa se regenerava num sono acolhedor, elas se lançavam ao vício da leitura e da 
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escrita de si, deleitando-se a sós e consigo mesmas pelas narrativas lúdicas dos diversos 

personagens impressos, que habitavam tanto os seus corpos individuais como os 

devaneios autoexploratórios. Essas práticas, contudo, não se restringiam apenas às leitoras 

e raras escritoras de ficção daqueles tempos, mas também tomou conta da realidade dos 

homens e até mesmo das crianças. Além dos romances, “em muitos casos era preciso 

esconder, também, o caderninho dos diários íntimos” que, embora amplamente 

disseminados, tinham conotações “masturbatórias”, de acordo com as denúncias médicas e 

moralistas da época (Sibilia, 2016, p. 99).  

Para além de qualquer juízo de valor, o que é inegável nesses hábitos é o fato deles 

terem sido fundamentais para nutrir aquela interioridade, formar o seu acervo psíquico e 

alimentar sua autoconstrução, possibilitando a criação de uma narrativa sólida e sensível 

sobre si mesmo, ainda que misteriosa por definição. Não surpreende, portanto, que 

inúmeras daquelas configurações subjetivas “encontraram na escrita do diário íntimo ‘um 

meio de desabafo’ para as agruras da vida oitocentista” (Sibilia, p. 100, 2016), enquanto 

se refugiavam entre as paredes do quarto próprio.  

Os densos diálogos epistolares que então se teciam, acompanhando o recolhimento 

na vida íntima e o cobiçado afastamento dos demais entre quatro paredes, eram também 

meios de tentar se proteger das angústias e dos conflitos causados pelas relações humanas, 

num contexto em que reinava a severa moral burguesa e, portanto, a sua famosa 

"hipocrisia" na vida pública. Escolher para si uma existência abrigada nas próprias 

profundezas, porém, também podia significar abrir mão da tentativa de obter prazeres 

irrestritos em favor da cautela e da evitação dos temíveis desprazeres mundanos. “A 

felicidade que se pode alcançar por essa via é a da quietude”, alertara Freud (2010, p. 32). 

Essa parece ter sido a salvaguarda mais cômoda à disposição dos sujeitos modernos: o 

refúgio na intimidade e na interioridade, contra os perigos do mundo “exterior”.  

A felicidade, aliás, segundo o autor de O mal-estar da civilização, constituíra a 

grande meta dos seres humanos ao longo da vida, sendo por ele definida pela satisfação do 

“princípio de prazer”. Este compreende duas facetas: por um lado, a ausência de dor e 

desprazer e, por outro lado, a vivência de fortes prazeres. Essa seria uma das forças 

motrizes do funcionamento humano, responsável pela busca imediata das satisfações 

relacionadas aos desejos, às necessidades e aos impulsos básicos ou “primitivos”. De fato, 

a tentativa de alcançar o deleite individual foi um dos grandes problemas da modernidade, 

conforme apontara outro importantíssimo referente nesse sentido, cujas contribuições 
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serão examinadas mais adiante: o filósofo alemão Immanuel Kant. De acordo com esse 

autor, tal busca por satisfação estaria profundamente ligada ao amor próprio e às 

exigências egoístas do Eu, sendo orientada por experiências particulares que são 

singulares entre os sujeitos e mutáveis no decorrer do tempo.  

Para Freud (2010), contudo, esse objetivo estaria sempre fadado ao fracasso, pois 

as possibilidades de felicidade plena são restringidas pela própria constituição do ser, 

além de ir de encontro com todo o arranjo do mundo moderno. Devido a fatores inerentes 

ao “funcionamento psíquico”, portanto, poderíamos dizer que todos os indivíduos estão 

condenados a uma predominância de mal-estares e a apenas uns breves momentos de 

satisfação. Um estado de contentamento perpétuo, aliás, resultaria num acomodado e 

insosso sentimento de bem-estar. “Somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o 

contraste, muito pouco o estado”, enfatizava Freud (2010, p. 31). Trata-se de um jogo 

econômico instável em que, na busca por felicidade e evitação do sofrimento, o medo e a 

esperança se alternam e se apresentam em constante desequilíbrio. 

Para compreendermos melhor essa ideia, assim como algumas peculiaridades 

bastante sintomáticas dessas subjetividades modernas no que concerne aos modos de 

encarar os prazeres e os desprazeres da vida, podemos recorrer a alguns exemplos 

paradigmáticos que, mesmo sendo um tanto hiperbólicos, funcionam para os efeitos que 

aqui almejamos. O primeiro deles é o do já mencionado Michel de Montaigne. Naqueles 

tempos idos do século XVI, o escritor fora diagnosticado com um quadro clínico de 

cálculo renal, uma condição que lhe provocava momentos de dor aguda cada vez que se 

manifestava. No entanto, mesmo sentindo fortes desconfortos ao longo da vida, que lhe 

acompanharam até a morte, o escritor optou por não mais se atormentar com aquele 

sofrimento. Tomou a doença como mais uma das partes de si, que nem mesmo deveria ser 

a pior delas. Montaigne não acreditava muito na medicina, tampouco aceitava obter 

tratamentos médicos; e, assim, desenvolveu um nobre sentimento: a capacidade de 

desfrutar da saúde quando a alcançava. Nos momentos em que a crise passava, sentia-se 

embriagado de prazer e perfeitamente sadio. E, por um curto espaço de tempo, 

maravilhava-se pelo privilégio de poder comer, beber e se mover livremente. Decidiu 

então que, se o preço da boa saúde era a renúncia a esses instantes de felicidade em que 

constatava o contraste entre um estado e o outro, para ele, não valia a pena possui-la. 

Outro exemplo de semelhante sentido aparece na obra Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, 1881, de Machado de Assis, em que o narrador descreve a sensação de descalçar 
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as botas apertadas após um intenso dia de trabalho. Aliviado e com uma relativa bem-

aventurança proporcionada por aquele breve momento de gozo, ele ponderava o ato da 

seguinte forma: “considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da Terra, 

porque, fazendo doer os pés, dão azo ao prazer de as descalçar” (Assis, 1994, p.46). Esse 

simples gesto de mortificar os pés para depois “desmortificá-los", oferecia-lhe nada menos 

que uma “felicidade barata”. O personagem considerou que algo assim  acontecia também 

com o seu coração sofredor. Depois de uma dor pungente, uma preocupação ou um 

incômodo, lá estavam as botas prestes a serem desatadas. E que felicidade! “Em verdade 

vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas”, concluiu (ibidem, 

p. 46). É nesse sentido que o poeta Vinícius de Moraes observou, nos versos de Samba da 

Benção, que “a tristeza tem sempre uma esperança... de um dia não ser mais triste, não”. 

Por fim, cabe mencionar o filósofo alemão Friedrich Nietzsche que, durante a sua 

vida, foi atormentado por fortíssimas crises de enxaqueca, estados de quase cegueira, 

problemas digestivos e outras moléstias físicas. No prólogo de Gaia Ciência, de 1887, o 

autor relatou que, devido à instabilidade de sua saúde, viveu longas temporadas de 

privação e impotência – “sem sujeitar-se, mas sem ter esperança” (1887, §1) – e, graças 

aos momentos de enfermidade, conseguiu enxergar as vantagens de sua condição. Tudo 

isso, mediante os mais severos exercícios de introspecção e despersonalização. Ao 

percorrer por “muitas saúdes”, revelara também ter trilhado por “tantas outras filosofias”, 

aventurando-se em múltiplos valores, desejos e possibilidades de vida.  

À diferença de Montaigne e de Machado de Assis (até mesmo de Freud!), contudo, 

o bufão não tinha pretensões de alcançar qualquer estado de felicidade; ele nutria, 

inclusive, um particular desprezo pelos ideais de bem-estar. Em vez de buscar o prazer, 

aceitou o próprio sofrimento e fez de sua missão transformar tudo aquilo o que era – e 

tudo o que o atingia – em “luz e flama”: isto é, em pensamento e potência. A sua vontade 

de saúde e de vida tornou-se a sua própria filosofia, a sua cura. Seria a dor realmente 

dispensável a nós?, questionou o filósofo, apressando-se em responder: “apenas a grande 

dor é o extremo liberador do espírito” (1882, § 3). Dificilmente ela nos aperfeiçoaria, mas 

certamente nos aprofundaria. Aprendeu então a rir de sua existência, a se colocar 

constantemente a prova e a aceitar a doença; não apenas suportando-a, mas a amando, tal 

como o supliciado que obtém desforra do próprio torturador. Afinal, “o que não o mata, o 

fortalece” (1888, § 2, p. 23).  
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O sofrimento é uma presença ou – no mínimo – uma ameaça constante na 

existência individual. O que diferencia esse estado de angústia, no entanto, é a forma de 

vivenciá-lo e de atribuir sentido à própria experiência, embora todas elas, em maior ou 

menor grau, pareçam pertencer aos sotaques próprios de uma época. De acordo com o 

diagnóstico freudiano, essas ocorrências de sofrimento se dão, sobretudo, através do corpo 

e de suas vulnerabilidades orgânicas, bem como por intermédio das forças destruidoras 

oriundas do mundo externo e das relações humanas. Ainda segundo Freud (2010), por 

medo de sofrer, os indivíduos impelem para segundo plano as tentativas mais plenas de 

felicidade e acabam por resignar-se ao modesto “princípio de realidade”. O objetivo desse 

recurso consiste em mensurar os riscos de cada intenção, de modo a gerir cautelosamente 

os próprios esforços a fim de escapar dos infortúnios e tormentos; e, ainda, como forma de 

tentar se adequar às condutas socialmente aceitas. 

A “sublimação dos instintos” (Freud, 2010), por sua vez, serve como uma 

importante contribuição para essa tarefa, ainda de acordo com a teoria psicanalítica, uma 

vez que convocava os sujeitos a serem inventivos ao criar compensações que pudessem 

amenizar os danos decorrentes dessas frustrações. Cabia, em suma, a esse recurso 

psíquico, a responsabilidade de ativar mecanismos de defesa capazes de alterar os 

objetivos das pulsões sexuais e agressivas, transformando os impulsos indesejados ou 

destrutivos em energias criativamente produtivas e eficazes, sobretudo, através da 

obtenção de prazeres que pudessem ser extraídos do desenvolvimento de trabalhos 

psíquicos e intelectuais. Tudo isso conferia a atividade laboral um mecanismo vital para a 

economia libidinal, sendo considerada uma ferramenta edificante de teor imprescindível 

tanto na sociedade como na vida humana. Embora pareça uma solução libertária, cabe 

lembrar que esse artifício constituía o leque de efeitos de uma moral civilizatória, cujo 

objetivo era domesticar a animalidade humana e torná-la útil aos seus desígnios.  

Entretanto, e ainda assim, não se tratava de um consolo comum a todos. O próprio 

Freud salientara que eram poucos os indivíduos capazes de alterar os destinos dos desejos 

de maneira satisfatória por essa via. Para esses poucos, a abstinência das pulsões acabava 

por gerar as neuroses e outros tipos de mal-estares tipicamente modernos. A tentativa de 

controle dos instintos sem que nenhuma outra satisfação se fizesse presente era uma tarefa 

que demandava um esforço demasiado, consumindo todas as energias dos sujeitos, 

levando-os a uma série de outros sofrimentos nocivos. 
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Tanto Freud como Nietzsche, neste sentido, partilhavam da visão de que os 

instintos selvagens – de onde provém a potência, a coragem e o prazer dos seres humanos 

– se tornaram instrumentos da cultura moderna. A sociedade civilizada daquela época, 

investiu demasiados esforços para inibir as manifestações exteriores das forças vitais e 

impedi-las de serem descarregadas para fora, de modo livre e errante. Em vez disso, elas 

voltaram-se para dentro, agredindo a própria existência. O sujeito então acreditava que 

aquela espécie de “adoecimento da alma” era própria da sua constituição ou, ao menos, 

um sinal de fraqueza do espírito, que o incapacitava de controlar as suas forças desejantes. 

O sofrimento nesta via, portanto, seria efeito de uma interioridade em parte apodrecida, 

tomada por vontades que deviam ser constantemente julgadas, camufladas, curadas ou 

punidas. Ou, com sorte e perseverança, transformadas em impulsos aceitos pela sociedade.  

 Foi por essas e por outras tentativas de domesticação dos próprios instintos que 

Nietzsche (1887) declarou aversão ao homem de sua época, sobretudo ao “homem 

manso”, considerado por ele incurável em sua mediocridade e decadência. Em suma: o 

típico doente mórbido, um animal passivo ante a moral e devoto aos ideais ascéticos. 

Segundo o filósofo alemão, enquanto o homem dotado de força e coragem é habituado ao 

sofrimento, chegando até mesmo a desejá-lo e jamais negá-lo; o sujeito moderno fizera 

dele um veneno, um risco à vida, atribuindo-lhe aquilo que considerava o mais negador 

dos sentimentos: a culpa (1986).  

 

 

1.2 Corpos disciplinados, culpados e punidos 

 

 

Com a droga, as cobaias obedecem totalmente, 

Doutor Q.I. Mas parece que perdem a vontade 

própria, a capacidade de iniciativa. Sim, sim, sim! 

Ficam incapazes de fazer qualquer coisa 

voluntariamente. Ficam inertes, à espera de alguma 

ordem, como se fossem máquinas que só funcionam 

quando são ligadas e só param de funcionar quando 

alguém as desliga! 

 

(Pedro Bandeira, A droga da obediência, 1984) 

 

Os sujeitos que viveram nas sociedades ocidentais no século XIX e boa parte do 

XX, cabe lembrar, tinham entre os seus valores mais cotados aqueles que constituíam o 

"caráter" de cada um, e que insuflavam a sua interioridade. Entre eles, destacavam-se a 
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honra, a lealdade, o compromisso mútuo, a austeridade, a integridade, as obrigações 

cívicas e a retidão sexual. Tratava-se de um conjunto de virtudes abstratas e, ao mesmo 

tempo, consideradas objetivas: embora imateriais em sua forma, não deixavam dúvidas, 

naqueles que as detinham, acerca de suas existências. Quando tais virtudes eram 

colocadas em xeque podiam gerar, por um lado, as mais acirradas brigas e ofensas 

pessoais; e, por outro lado, o sentimento de culpa. Esses valores impalpáveis e 

introjetados – construídos coletivamente através da cultura e, em tese, acessíveis a todos – 

também eram dicotômicos. Pois cada um, no fundo da sua alma, sabia se havia agido 

corretamente ou não. Eis a chave que decifrava a irrefutabilidade do caráter: uma moral 

apoiada sobre (ou no) o peso das normas e das leis, com fronteiras bem estabelecidas entre 

o certo e o errado, o bem e o mal.  

Para além do juízo externo, aqueles que gozavam de saúde mental e se 

enquadravam no ideal de normalidade vigente naquela época, supunha-se que tinham 

perfeita noção de seus princípios éticos e um próprio julgamento acerca das suas condutas. 

Eram, portanto, detentores daquilo que acreditavam ser as suas “verdades”. Ora, ou se 

agia de forma íntegra, ou não. Ou se era honrado, ou desonrado. Ou bem leal, ou desleal. 

Essas eram as manifestações diretas das “essências” de cada um, inscritas em seu interior, 

mas visíveis em suas ações e intenções. Nesse sentido, o caráter se formava apenas uma 

vez e para sempre, mas precisava ser constantemente nutrido, reforçado e reafirmado ao 

longo da existência individual, com pequenos equívocos ou deslizes mais ou menos 

tolerados.  

Carecia, em suma, do longo prazo para que as experiências emocionais fossem 

elaboradas e se compatibilizassem com o conjunto de virtudes públicas que formavam a 

moral do cidadão. Assim, com a criação e a obediência de metas rígidas, da renúncia às 

satisfações imediatas, dos laços sociais duradouros e de um intenso trabalho sobre si, os 

sujeitos modernos alicerçavam as suas condutas em relação aos seus desejos, bem como à 

sua ligação com o mundo. Afinal, eram necessários a duração e o progresso para produzir 

um cidadão correto, isto é, um bom trabalhador e um sujeito útil aos desígnios do projeto 

de mundo então vigente, como tão bem observou o sociólogo estadunidense Richard 

Sennett em seu livro intitulado A corrosão do caráter, de 1998. 

Tais concepções morais foram alavancadas pela “ética protestante” que, graças a 

uma adaptação "burguesa" das crenças e valores pautados nos preceitos cristãos, alastrou-

se rapidamente por todo o corpo social e deu luz ao que Max Weber batizou “espírito do 
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capitalismo”. “Os poderes religiosos que se faziam valer nessa práxis foram plasmadores 

decisivos do caráter de um povo”, assinalou o sociólogo alemão em sua célebre obra de 

1920 (2002, p. 141). A “ascese”, ao se transferir do mosteiro medieval para a vida 

profissional instaurada nas sociedades democráticas, penetrou na moralidade 

intramundana e contribuiu para a propagação do dever e da disciplina como princípios 

centrais da sociedade industrial, exercendo pressões inéditas sobre os sujeitos que a 

habitavam. Entre os seus ditames, destacavam-se a valorização do trabalho – concebido 

como uma “vocação divina” –, a sede pelo lucro e a administração utilitária do tempo. 

Nessa direção, cabe concluir que, certamente, um dos pilares das intervenções 

religiosas na era industrial foi a “ética puritana”, inspirada na doutrina de João Calvino – 

datada no século XVI – e sedimentada em todo o Ocidente ao longo dos séculos seguintes. 

Weber cita com frequência a influência dos textos do líder puritano Richard Bexter no 

movimento protestante e na sociedade ocidental como um todo. Esses escritos, concebidos 

em meados do século XVII, partiam da premissa de que a “perda de tempo” era um dos 

mais graves pecados que alguém poderia cometer no decorrer da existência. Esse 

sacerdote britânico considerava a vida demasiado curta e preciosa para ser dada a 

dispersões e prazeres carnais; e, por isso, defendia que cada momento vivido deveria ser 

investido na consolidação dos desígnios transcendentes. Tratava-se de um dever moral de 

todos os sujeitos e, para poder realizá-lo, fazia-se fundamental investir o empenho 

individual na obtenção de ganhos através de uma atividade profissional sistemática, sem 

pausa e sem descanso, conforme os mandamentos do Superior. 

Nesse sentido, gastar o tempo com sociabilidade, “conversa mole”, luxo e 

ostentações, ou mesmo com horas de sono além do necessário à boa manutenção da saúde, 

eram consideradas ações absolutamente condenáveis. Caracterizavam-se como 

comportamentos irracionais e não ascéticos; e, portanto, sem serventia nem finalidade, 

pois, como alertara Weber (2002, p. 144), “cada hora perdida é trabalho subtraído ao 

serviço da glória de Deus”. Em vista disso, a riqueza também podia ser motivo de censu ra 

quando servia de subsídio às tentações de se entregar ao ócio, à preguiça e ao 

“pecaminoso gozo da vida”. Com efeito, de acordo com os preceitos puritanos mais 

radicais, a ambição pelo ganho com fins de enriquecimento era motivo de culpa. Já o 

acúmulo de dinheiro como fruto de uma atividade lucrativa, era considerado uma benção 

divina. Uma importante sutileza, que nos revela pistas acerca do mal-estar tipicamente 

burguês e da sua famigerada hipocrisia. 
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Esses obstáculos ao lazer e ao gozo adotados pela ascese puritana foram capazes de 

destruir – ou mesmo de subverter historicamente (convertendo-se, sobretudo, em 

oportunidade de lucro) – a produção gregária do divertimento. Foi o que aconteceu com 

toda sorte de festas, teatro, manifestações artísticas, dias festivos, feriados, que 

abundavam na Idade Média e no Renascimento. Os fiéis, por sua vez, para não cair nas 

tentações intramundanas, voltavam-se constantemente para as práticas introdirigidas de 

reafirmação do caráter, na qual “os Demônios do Desperdício e da Preguiça” deviam ser 

impiedosamente expulsos ou mantidos à distância (Riesman, 1995).  

 A doutrina da “predestinação”, que constituía o dogma central do calvinismo e do 

puritanismo, serviu de base para todas essas engrenagens, além de ter atuado como uma 

espécie de mola propulsora no fomento das práticas de introspecção e no inaudito 

sentimento de solidão interior que habitava os sujeitos modernos. Isso ocorreu pois, 

segundo Weber (2002, p. 95), “no assunto mais decisivo da vida nos tempos de Reforma – 

a bem-aventurança eterna – o ser humano se via relegado a traçar sozinho sua estrada ao 

encontro do destino fixado desde toda a eternidade”. Ou seja, nessa importantíssima meta, 

"ninguém podia ajudá-lo”. De acordo com o dogma, aqueles que seriam salvos já estavam  

predestinados por Deus e, quando fosse de sua vontade, os eleitos receberiam 

espiritualmente o decreto da graça divina. Os demais, em contrapartida, estavam 

condenados à morte eterna e jamais lhes seria auferido um mísero sinal de salvação. 

Assim, uma questão se impunha a cada fiel: “seria eu um dos eleitos?”. E, além disso: 

“Como terei certeza dessa eleição?”. A resposta de Calvino para essas perguntas era uma 

só: todos devem se contentar em tomar conhecimento do decreto divino e seguir 

perseverando na confiança em Cristo operada por uma fé verdadeira (Weber, 2002; 

Safatle, 2013).  

Diante da forte tensão e da ameaça que habitava as angústias de cada fiel, ter a 

certeza de ser um dos selecionados se impôs como um dever. Por outro lado, toda e 

qualquer desconfiança era concebida como uma falta de crença, uma tentação diabólica, e 

logo denunciava uma atuação insuficiente da graça. Um claro sinal de fraqueza e de 

condenação. Ora, a exemplo do preconizado pela Bíblia, os “escolhidos” tinham um 

estado de alma próprio, uma força capaz de realizar obras não apenas “desejadas” por 

Deus, mas, sobretudo, “operadas” por Ele, através de uma predisposição a uma condução 

de vida centrada exclusivamente em aumentar a glória celestial e a honrar as vocações. 

Essa perseverança trazia consigo uma necessidade profunda de criar para si uma unidade 
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coerente de condutas, além de uma autoinspecção sistemática e compulsiva acerca da 

própria eleição.  

Por tudo isso, o trabalho profissional sem descanso se apresentava aos puritanos 

não como uma possibilidade de driblar o destino e garantir a salvação, mas sim como um 

sinal da eleição, um meio de se conseguir a autoconfiança e dissipar qualquer dúvida ou 

medo acerca da sua predestinação. Essa justificação religiosa contribuiu para o estímulo 

da produção de uma experiência de interioridade, pois apenas a certeza da fé individual 

era o caminho para a salvação, cabendo somente a cada um interpretar o sentido do seu 

desígnio superior. Para isso, era fundamental que se atuasse como o juiz do seu próprio 

tribunal, sendo responsável por uma reflexão constante acerca das suas condutas, a fim de 

poder avaliá-las e conduzi-las. “O puritano era levado a sentir como se precisasse agarrar-

se constantemente a si mesmo; que sem a vigilância constante ele seria levado à deriva”, 

ressaltou David Riesman (1995, p. 190).  

Ao converter o mundo numa sorte de rigoroso mosteiro, o puritanismo provocou 

uma recorrente apatia desses fiéis, que se encontravam ocupados demais com a sua 

própria salvação. A percepção que tinham acerca de si era, em boa medida, livre das 

avaliações externas. Caso se sentissem inadequados, por exemplo, os aplausos ou as 

aprovações alheias lhe eram de pouca serventia; ou mesmo quando convictos de sua 

salvação, as críticas e as falhas percebidas pelos olhares dos outros ficavam em segundo 

plano e podiam ser quase indiferentes. “O indivíduo precisava procurar justificações 

dentro de si, não apenas naquilo que é – ele é salvo não por palavras, mas pela fé” 

(Riesman, 1995, p. 190).  

Se o catolicismo previa o recurso da confissão para reparar os momentos de 

fraqueza e leviandade dos cristãos, no qual os pecados podiam ser perdoados e, assim, boa 

parte da tensão proveniente da culpa e dos atos desviantes seria descarregada; no 

calvinismo esse sentimento se configurou como um destino inescapável e implacável, que 

atormentava toda a existência de seus seguidores. “Nem pensar no vaivém católico e 

autenticamente humano entre pecado, arrependimento, penitência, alívio e, de novo, 

pecado, nem pensar naquela espécie de saldo da vida inteira a ser quitado seja por penas 

temporais seja por intermédio da graça eclesial”, alertara Weber (2002, p. 107). O Deus 

calvinista exigia dos seus servos não apenas a prática de “boas obras” isoladas, mas uma 

vida santificada como um todo, voltada para um fim transcendente. Justamente por isso 
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ela devia ser racionalizada minuciosamente, conduzida por métodos sistemáticos e 

coerentes de autoexame e autoavaliação.  

Todos esses preceitos religiosos foram gradativamente se alastrando pelo tecido 

social, exercendo um papel fundamental para fomentar o triunfo do sistema capitalista e 

para forjar uma subjetividade tipicamente moderna. Os esforços da concepção puritana e 

da ascese protestante impactaram, sobretudo, na exaltação do trabalho e na tentativa de 

aniquilamento do “gozo descontraído da existência e do que ela tem a oferecer em 

alegria” (Weber, 2002, p. 151). Esses princípios também foram fundamentais para 

incentivar o estrangulamento do consumo – sobretudo o de produtos luxuosos e bens 

supérfluos –, assim como a implementação da disciplina e a reprovação da satisfação dos 

prazeres considerados instintivos. Tais obstáculos às atividades consumistas, por outro 

lado, acabaram por estimular o emprego produtivo da renda e a acumulação de capi tal, sob 

a condição de que todo investimento financeiro tivesse um fim racional e utilitário, 

servindo apenas para atender às necessidades vitais dos indivíduos e da coletividade.  

A poupança e a procrastinação das satisfações se impuseram, assim, como uma 

digna finalidade, um estímulo para aqueles serviçais perseverantes que nutriam as crenças 

vigentes nesse universo. Isto é: se eles se esforçassem para acumular renda e se 

renunciassem aos pequenos gozos, seriam melhor recompensados no futuro. Sentiam-se 

então honrados quando não cediam às tentações mundanas e conseguiam investir seus 

esforços na sonhada propriedade privada e em outros aspectos tidos como "sagrados", tais 

como a educação dos filhos e o sustento da família nuclear. Esse imaginário social, 

acompanhado dos penosos esforços individuais, contribuiu para o progresso do sistema 

econômico recentemente implantado e para a propagação da necessária ética laboral. 

Com as transformações sociopolíticas, econômicas e culturais que se gestavam 

naquele regime em ascensão, os valores do trabalho e a multiplicação de riquezas 

catequizaram as crenças populares e passaram a ser considerados um dever de todos. Ou 

seja, condutas e atitudes moralmente aclamadas. “O trabalho dignifica o homem”, 

profetizava o famoso ditado da época, originalmente criado pelo calvinista estadunidense 

Benjamin Franklin – cujo rosto até hoje estampa as cédulas de cem dólares. Entre as 

célebres frases daqueles tempos, porém, sem dúvida a mais emblemática delas foi Arbeit 

macht frei [“O trabalho liberta”, em português], proferida pelo filólogo alemão Lorenz 

Diefenbach em seu romance de 1874 assim intitulado; e, posteriormente, apropriada pelo 

regime nazista e inscrita nos portões dos campos de extermínio, como no de Auschwitz I, 
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na Polônia. “Quanto sangue e quanto horror há no fundo de todas as “coisas boas!” – 

recorda-nos novamente Friedrich Nietzsche, na frase que serviu de epígrafe a este capítulo 

(GM, II). Ela sintetiza, de certo modo, a essência do “espírito do capitalismo” moderno.  

Ainda a respeito da influência protestante na sociedade industrial, e a título de 

exemplo, basta lembrar também do pacote de advertências morais escritos em 1748 pelo 

mesmo Benjamin Franklin, responsável pela escrita da Declaração de Independência dos 

Estados Unidos. Segundo esses ditados, o conjunto de virtudes fundamentais para 

incrementar o valorizado caráter do “homem de bem” partilhava de um mesmo fim: o seu 

cunho utilitário. Era fundamental ser honesto, prestativo e pontual, pois esses eram meios 

de alcançar ganhos. Desviar-se desses objetivos e ser virtuoso além do necessário, 

portanto, era considerado pelo utilitarista como um “desperdício improdutivo condenável” 

(Franklin apud Weber, 2002, p. 46). Inclusive, cabe ressaltar que só aparentar ser virtuoso 

já bastava a Franklin, visto que o importante era convencer os demais desses valores. Tais 

discursos são indícios da mencionada hipocrisia burguesa que imperava na sociedade 

moderna, uma vez que tamanha preocupação com as “boas maneiras” resultava numa 

evidente falta de autenticidade, proveniente da ausência de “sinceridade” nos 

relacionamentos e, também, de certa ausência de “verdade” em relação aos sentimentos.  

Esses modos tão peculiares de ser e estar no mundo, brevemente delineados acima, 

atuavam em sintonia com uma série de miras e objetivos azeitados na modernidade, uma 

época exaustivamente analisada por Michel Foucault nas páginas do livro Vigiar e Punir, 

de 1975. Esse autor a caracterizou como uma “era disciplinar”, isto é, um projeto 

sociopolítico e econômico que visava a alimentar as engrenagens da produção fabril e 

produzir cidadãos capazes de dar a vida pelas suas respectivas pátrias. Para isso, foi 

necessário um minucioso trabalho sobre cada corpo individual, orquestrado por uma 

política de coerções inscritas nos grandes aparelhos do Estado, através das instituições 

médicas, administrativas e educacionais. Esses mecanismos desenvolveram um conjunto 

de técnicas para controlar e moldar as vidas humanas, com os pequenos gestos de seus 

rituais cotidianos, de modo a torná-las submissas e úteis aos interesses específicos daquele 

período histórico. 

Sob o lema burguês “tempo é dinheiro” – também criado por Franklin em sua obra 

Advice to a Young Tradesman [“Conselho para um jovem negociante”, em tradução livre], 

de 1748, e posteriormente inscrito na Constituição dos Estados Unidos –, o período 

industrial tinha o relógio como uma das tecnologias mais emblemáticas de sua época. Esse 
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aparelho singelo, que até então habitava os muros dos conventos e ditava os ri tmos 

religiosos, aos poucos se alastrou por toda a sociedade. Com funções aprimoradas e com 

compassos regulados, esmiuçados e cronometrados em horas, minutos e segundos, a nova 

forma de lidar com o tempo inaugurou inéditas cadências nos organismos humanos e 

esquadrinhou as atividades nas instituições disciplinares e nas rotinas cotidianas (Sibilia, 

2015). Nascia assim um tempo secular uniforme, unívoco, pautado na tentativa de 

mensurar as ocorrências e controlar o acaso, dando luz a novos modos de ser e de  viver, e 

delineando formas mais sutis e eficazes de estabelecer a ordem dominando os corpos. 

Aprisionados nas “jaulas de ferro” (Weber, 2002) das armaduras burocráticas, os 

sujeitos modernos estavam constantemente – e durante todo o curso da vida – transitando 

entre os diversos meios de confinamento forjados no seio da sociedade industrial. A 

família, a escola, a caserna, a fábrica, os hospitais e as prisões funcionavam em espaços 

fechados e bem delimitados, de forma harmônica, duradoura e quase sucessiva – com 

exceção talvez do mais emblemático de todos eles: a prisão, por se tratar de uma 

ocorrência mais eventual. Esses recintos tinham fins pedagógicos: corrigiam para formar 

bons cidadãos. Eram fundamentais, portanto, a temporalidade, a persistência e o progresso 

que nessas instituições se inculcavam, até eles estarem aptos a migrarem para o aparato 

seguinte e iniciar, assim, uma nova etapa de formação e aperfeiçoamento.  

Com leis próprias, cada instituição era gerida tendo como base um modelo de 

“pirâmide racionalizada”. Isto é, uma estrutura hierárquica, com métodos rígidos de 

funcionamento e com finalidades particulares, cujos integrantes tinham papéis fixos e 

funções bem estabelecidas. “Cada corpo era concebido como peça de uma máquina”, 

analisara Foucault, no livro já mencionado (1987, p. 148). Através de uma inédita 

racionalização do tempo, de uma rotina estrita e de limites demarcados, os corpos eram 

ortopedizados mecanicamente – gestos, atitudes, movimentos, agilidade –, numa 

minuciosa calibragem de forças que visava tanto a potencializar aquelas úteis, com fins 

econômicos, como a reduzir as de ordem política, de resistência. A finalidade desses 

ambiciosos mecanismos de poder era docilizar os corpos e domesticar as almas, visando à 

produtividade e à submissão. 

Os sujeitos modernos foram então levados a interiorizar a disciplina que lhes era 

exigida, promovendo um obstinado autogoverno sobre seus atos que os instava a renunciar 

a certos prazeres e a suportar o sofrimento decorrente de tal abdicação em prol de valores 

considerados superiores como o bem comum, a família, a democracia, a pátria e o 
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trabalho. A orientação das condutas individuais, por sua vez, ficava a cargo das 

instituições que articulavam a sociedade, sobretudo a família, a escola e os diversos 

braços da medicina, por meio de dispositivos de vigilância centralizadores. Desse modo, 

irradiava-se uma série de punições e gratificações normalizadoras, como as técnicas de 

confissão, o exame e a observação, apoiadas no peso da lei e no prestígio da moral, que 

agiam em sintonia com o consenso geral para moldar os corpos e as subjetividades na 

direção norteada pelo projeto político em vigor. Em consonância com essa proposta de 

vida, os comportamentos julgados inadequados ou indecentes eram severamente 

repreendidos em razão da sua imoralidade, e punidos juridicamente ao se constatar a sua 

ilegalidade. 

Através desses procedimentos de castigo, vigilância e coação moral, produzia-se no 

"interior" de cada sujeito uma tecnologia muito eficaz de poder sobre os corpos: a alma 

moderna. Essa versão laica do espírito cristão habitava o indivíduo e lhe dava identidade, 

sendo ela tanto um efeito como um instrumento desse projeto sociopolítico que tinha 

como função interiorizar as regras morais, identificar-se com elas e, em consequência, 

balizar as ações e os comportamentos de cada cidadão. De acordo com esta perspectiva, 

portanto, a alma seria uma potente engrenagem construída pelos mecanismos de poder 

instaurados na sociedade industrial, cujo eficaz funcionamento servia de sustentáculo para 

uma profunda e consensual submissão aos propósitos daquele regime. "A alma, prisão do 

corpo", sintetizou Foucault ao destrinchar as complexas engrenagens desse dispositivo em 

plena era secular (1987, p. 32). 

O principal algoz dessa cultura, portanto, de acordo com a visão partilhada por 

vários autores fundamentais para compreender a maquinaria moderna, não era somente o 

Estado nem o pai, tampouco as múltiplas figuras de autoridade que comandavam as 

diversas instituições disciplinares. Esse papel ficava a cargo de cada cidadão ou, mais 

precisamente, da alma de cada sujeito nessa sociedade paradoxalmente materialista. Ou 

ainda, recorrendo a um conceito caro à psicanálise, do "Super-Eu" de cada um (Freud, 

2010). Trata-se de uma instância tirânica que habitava as entranhas misteriosas do 

indivíduo "civilizado" em forma de "consciência moral". Uma das principais funções 

dessa entidade consistia em exercer uma rígida vigilância sobre as ações e as intenções do 

eu para, posteriormente, julgá-las e censurá-las com o intuito de canalizar os 

comportamentos no sentido adequado. Sempre de acordo com a teoria psicanalítica, a 

consciência moral seria uma extensão – e uma interiorização – da autoridade externa em 
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seu caráter mais “sádico”. Neste sentido, por exemplo, não haveria diferença entre fazer o 

mal e ter tido a intenção de fazê-lo, pois “ante o Super-eu nada pode esconder, nem os 

pensamentos”, alertara Freud (2010, p. 95). Eis, portanto, a fonte vital do mal-estar 

moderno.  

Enquanto a autoridade externa se encarregava de punir o fato consumado, caso ele 

fosse descoberto, o onipresente e onisciente Super-eu se incumbia de retaliar todas as 

manifestações psíquicas dos impulsos desejantes. Sobre isso, o autor acrescentou (ibidem, 

p. 95): “o Super-eu atormenta o Eu pecador com as mesmas sensações de angústia e fica à 

espreita de oportunidades para fazê-lo ser punido pelo mundo exterior”. Dessas duas 

instâncias, portanto, nasceria o sentimento de culpa. Em primeiro lugar, do medo da 

autoridade; e, posteriormente, o medo diante do Super-eu. 

Não surpreende que, em O ego e o id, de 1923, Freud tenha relacionado o Super-eu 

ao “imperativo categórico” kantiano, elaborado nas últimas décadas do século XVIII, cuja 

seguinte fórmula era aplicada como preceito moral: “Age de tal maneira que a máxima da 

tua vontade possa sempre valer como princípio de uma legislação universal” (Kant, 2003, 

p. 103). Ou ainda, como elucidara outro filósofo alemão, porém contemporâneo, Peter 

Sloterdijk (2012, p. 18), ser racional segundo os mandamentos kantianos também podia 

ser compreendido através da ideia de “se colocar em uma relação particular, quase nunca 

feliz, com o sensível”, demandando as seguintes ordens a si mesmo: “não confie nos teus 

impulsos, não ouça o teu corpo, aprenda a te controlares, começando com a tua própria 

sensibilidade”. Um detalhe, contudo, passou quase despercebido nessa equação, levando a 

razão a mascarar aspectos de sua essência e a se impor de forma cínica: “intelecto e 

sensibilidade são inseparáveis”, alertou Sloterdijk.  

Esse método continha em si a essência do dever. Partia-se do pressuposto de que 

uma lei universal, criada por si e para si, podia ser enquadrada em todas as situações, 

independentemente das consequências e das variáveis empíricas apresentadas. A ação era 

portanto definida a priori, isto é, desvinculada de qualquer experiência, e, por isso, se 

considerava universal e necessária. Com efeito, todo ser dotado de razão tinha o dever de 

se submeter de bom grado e de forma voluntária às normas e aos cânones morais, mesmo 

que tal conduta inevitavelmente provocasse dor (derivada do abandono das inclinações 

instintuais) e humilhação (perante o amor-próprio). Nessa contenda, os afetos, os impulsos 

e as emoções apareciam como manifestações irracionais e meramente irreflexivas. Como 
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oportunamente advertira Nietzsche em sua Genealogia da Moral (2015, p. 50): “o 

imperativo categórico cheira a crueldade”.5 

Recorrendo às argutas reflexões de Gilles Deleuze em seu Abecedário6, podemos 

afirmar que Kant – provavelmente influenciado pela Revolução Francesa – instaurou e 

levou ao extremo o até então inédito “tribunal da razão”. Nos séculos que o precederam, 

principalmente o XVII e o início do XVIII, os conceitos filosóficos eram compreendidos 

quase como personagens. O filósofo tinha a função de investigador. Cabia a ele o papel de 

realizar uma rigorosa inquirição sobre o entendimento humano e as ocorrências do mundo. 

Um dos últimos pensadores a manter essa tendência foi o alemão Leibniz, que era 

conhecido como “advogado” de uma causa maior: Deus. “Leibniz pretendia ser advogado 

de Deus! Como se Deus tivesse algo a ser repreendido”, ironizava Deleuze. Já no século 

XIX, com a proposta filosófica de Kant, as faculdades humanas, como a imaginação, o 

entendimento, o conhecimento e a moral, passaram a estar subordinadas a um sistema de 

julgamento responsável por medi-las e avaliá-las. Tratava-se, portanto, de um tribunal do 

juízo, “só que este não precisa mais de Deus. É um juízo baseado na razão, e não em 

Deus”, ponderou Deleuze, entre a admiração e o assombro, visto que foi justamente esse 

sistema de juízo que, posteriormente, ele tentou combater em seus esforços teóricos.  

Para uma melhor compreensão da perspectiva kantiana, cabe evocarmos os dois 

usos em alemão da noção de “bem” lançados pelo autor na obra Crítica da Razão Prática, 

de 1788. A saber: das Gute, que consiste numa determinação de bem a priori 

e incondicional, tal como o imperativo categórico; e das Wohl, relacionada ao prazer, à 

sensibilidade e ao bem-estar. A primeira é uma incondicional universal, um modo de agir 

determinado pela moral, pela boa vontade e pela lei da razão; já a segunda desconhece 

constantes absolutas e está subordinada às experiências empíricas ligadas aos desejos 

patológicos e a princípios narcísicos voltados para o amor de si e para o próprio gozo. É 

exatamente por isso que Das Wohl não pode ser compreendido como uma ação moral: 

 

5 Na obra Gaia Ciência, o filósofo alemão foi ainda mais provocador à Kant e à sua proposição: “Como? Você 

admira o imperativo categórico em você? Essa firmeza do que é chamado seu juízo moral? Essa 

“incondicionalidade do sentimento de que “nisso todos têm de julgar como eu?”. Admire antes o seu egoísmo 

nisso! E a cegueira, estreiteza e modéstia do seu egoísmo! Pois egoísmo é sentir o próprio juízo como uma lei 

universal; e novamente um egoísmo cego, estreito e modesto, porque mostra que você ainda não descobriu a si 

mesmo, ainda não criou para si um ideal próprio, bastante próprio – pois ele não poderia jamais ser o de um 

outro, e muito menos o de todos, todos!” (1882, §335). 

6 K de Kant. Abecedário de Deleuze, entrevista por Claire Parnet. Disponível em: 

<http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf> 
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pois se trata de um ímpeto subjetivo condicionado pelo sensível e pelos anseios do ser, o 

que desqualifica necessariamente toda e qualquer possibilidade de compreendê-lo como 

um princípio absoluto. Pois, para Kant, só é moral aquilo que é passível de se tornar um 

estatuto universal. “O próprio fim, o deleite que procuramos, não é, no último caso, algo 

bom (ein Gutes), mas um bem-estar (Wohl), não um conceito da razão mas um conceito 

empírico de um objeto da sensação” (Kant, 2003, p. 215).    

Nessa mesma direção, outra explicação que merece algumas linhas deste escrito é a 

diferenciação dos conceitos de desejo e vontade. No senso comum da atualidade, 

particularmente na língua portuguesa, os dois termos são praticamente análogos, mas na 

filosofia kantiana eles são quase opostos e necessitam ser desvinculados, tais como as 

noções de natureza e liberdade. Grosso modo, o desejo nesse quadro seria uma inclinação 

do corpo, uma manifestação derivada dos impulsos considerados primitivos. Por isso, era 

caracterizado por Kant como “patológico”, já que se impunha como um pathos: ou seja, 

uma afecção particular que necessita de uma contrapartida externa a fim de maximizar o 

prazer e evitar a dor e o desprazer. Trata-se daquilo que elucidamos anteriormente em 

Freud como felicidade, proveniente da satisfação do princípio de prazer. A vontade, por 

sua vez, é a deliberação da razão sobre a vida para além da sua natureza: a célebre "força 

de vontade", muito venerada na "ética protestante".  

Isso seria o que distingue os homens dos animais, de acordo com Kant: a 

capacidade de pensar, argumentar, ponderar e deliberar sobre a própria conduta e, em 

consequência, de se responsabilizar por seus atos. Enquanto o animal age apenas por 

instinto, o homem precisa ir além das pulsões para sobreviver. A razão se apresenta então 

como a determinante do que deve ser feito independentemente do que se deseja fazer: eis 

o “tribunal” denunciado por Deleuze. Para tanto, faz-se fundamental distinguir as normas 

racionais e supostamente imparciais das crenças motivadas pelo desejo; a ação de fato boa 

da ação voltada para o bem-estar. Fica claro, portanto, que a ética imperativa kantiana 

estava desvinculada da felicidade e de qualquer fim sensível ou material. Agir de acordo 

com o dever implica adquirir a consciência de que as ações e as intenções do eu são 

avaliadas a partir de um ideal de normatividade que lhe é exterior (Safatle, 2013).  

Diante de tais apontamentos, o filósofo alemão lançou mão da seguinte reflexão, 

que soa bastante perturbadora para os sujeitos contemporâneos: somos livres apenas 

quando fazemos o que não queremos. Pois quem faz o que quer é escravo dos instintos, 

está preso à natureza. A liberdade e a autonomia consistiriam justamente na capacidade de 
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deliberar contra as inclinações do corpo ou, mais precisamente, de desejar outra coisa do 

que se desejaria de modo irreflexivo. Daí provém a vontade autônoma: da competência de 

driblar o princípio de prazer e ser indiferente às suas exigências. Partindo dessa premissa, 

ainda segundo Kant (2013), não há sentido numa vontade livre, uma vez que a liberdade é 

inconciliável com uma situação em que o sentimento fisiológico do bem-estar é o 

responsável pela orientação da conduta.  

A realização da vontade como dever é desvinculada de qualquer interesse ou fim 

sensível. Paradoxalmente, ela provoca dor e promete outro tipo de contentamento de si, 

distinto da felicidade e além do prazer: ela evoca o gozo do amor à Lei. É esse gozo que 

fornece a “economia libidinal do dever”, atentava, novamente, o filósofo brasileiro 

Vladimir Safatle à luz das teorias kantianas (2013, p. 40). Trata-se de uma experiência de 

contentamento baseada no “respeito” – considerado por Kant como único sentimento 

moral possível – e marcada pela superação dos interesses individuais e patológicos. De 

fato, como apontou Freud, não há ganho sem perda, nem perda sem ganho. Todos os 

fenômenos psíquicos deixam um resquício com o qual se torna necessário conviver. 

 Ainda de acordo com Safatle, em seu livro O dever e seus impasses (2013, p. 42), 

“o dever assenta-se sobre um sentimento de culpa que, em si, já é motivo de gozo", 

portanto, “não há dever sem culpa”. Recorrendo novamente a Freud (2010), podemos 

ainda dizer que a consciência de culpa seria uma demanda patológica do amor e da 

dependência do outro, acompanhada do medo do desemparo e da necessidade de proteção 

de uma autoridade legítima capaz de fornecer segurança, além de impor normas que 

habilitem os sujeitos a sentirem-se dotados de dignidade e preservados das ameaças de 

castigo. Com efeito, “saber-se culpado é uma forma de nos certificarmos de que a Lei é 

para nós, que temos um lugar assegurado diante da porta da Lei”, complementou Safatle 

(2013, p. 43).  

Neste ponto, cabe fazer um novo recuo temporal para o século XVI. Propomos esse 

movimento, cientes de estar adentrando numa temporalidade outra, com diferentes valores 

e repertórios de sentido, mas acreditando que pode valer a pena para a comparação aqui 

almejada. Antes mesmo da consolidação de uma teoria do sujeito – tema incessantemente 

explorado na filosofia moderna –, das reflexões iluministas e das complicações na relação 

sujeito/objeto provocadas pelo empirismo inglês, o mencionado Michel de Montaigne já 

exaltava o valor da virtude. Inclusive, em um de seus relatos pessoais, o escritor deu uma 
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declaração um tanto inusitada, até mesmo para os seus contemporâneos: ele considerava a 

virtude uma volúpia. A esse respeito, vale plasmar as palavras do filósofo: 

Digam o que disserem, na própria virtude o objetivo último que visamos 

é a volúpia. Agrada-me martelar os ouvidos das pessoas com essa palavra 

que as contraria tão fortemente: e se ela significa um deleite supremo e 

extremo contentamento, é um melhor acompanhante para a virtude do 

que qualquer outra coisa. Por ser mais viva, nervosa, robusta, viril, essa 

volúpia é mais seriamente voluptuosa. E devíamos lhe dar o nome de 

prazer, mais favorável, mais suave e natural, e não o de vigor, a partir do 

qual o denominamos. Aquela outra volúpia, mais baixa, se merecesse 

esse belo nome, não seria o resultado de um privilégio, mas de uma 

concorrência. Acho-a menos isenta de inconvenientes e dificuldades do 

que a virtude. Além de ter um gosto mais momentâneo, fluido e frágil, 

tem suas vigílias, seus jejuns e seus trabalhos, e o suor e o sangue […] e 

ao mesmo tempo uma saciedade tão pesada que equivale à penitência 

[…] (Montaigne, 2010, p. 29) 

Apesar dessa extrema valorização da virtude, porém, Montaigne não apresentava 

vestígios que a associassem à ascese moral, à autonomia da razão, nem às privações dos 

instintos naturais. Ele era, acima de tudo, um amante da vida e da solidão interior. Essa 

era a sua força vital. A virtude que ele desfrutava, portanto, não correspondia a uma lei 

moral ou a uma coerção, tampouco a uma evitação dos prazeres e dos afetos. Não havia 

obrigações em seus atos. Ele não agia visando a agradar a Deus e nem ao homem, mas 

antes – e tão somente – a si mesmo. Revelando as marcas do legado cristão e do 

aristotelismo prático, o escritor concebia a virtude como um encontro pleno com a 

liberdade e com o seu âmago oculto. Exaltava as oportunidades que a vida lhe dava de 

examinar a si. Sentia-se plenamente livre e só. “Seduz a liberdade com lisonjas, sem se 

esquecer de sua condição de escravo; mantendo sempre presente essa lembrança, desfruta 

com mais gosto da liberdade", avaliou Rosa Freire de A’guiar (2010, p. 32). “Nisso ele 

está só, em si e consigo mesmo, no meio do mundo — e em perfeita solidão”, prosseguiu 

a autora do prefácio de Os Ensaios.  

Posto isso, podemos retomar as reflexões acerca do Super-eu freudiano e da sua 

decisiva influência no sujeito moderno. Como já mencionado, trata-se de uma instância 

tirânica que, valendo-se da ameaça de desamparo e de punição, atua reprimindo as 

inclinações egoístas do eu e da busca do prazer. De acordo com a teoria psicanalítica, ele 

tomava o lugar da autoridade externa na consciência dos sujeitos modernos e assumia o 

papel de legislador da própria lei moral, sendo o responsável por ditar os deveres aos 

quais deveria se submeter. Tal ocorrência não se manifestava devido a um afrouxamento 

da autoridade, tampouco de sua severidade, mas sim graças ao sentimento de culpa e à 
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internalização das normas sociais, cujos efeitos eram ainda mais eficazes do que a pura 

ameaça de castigo procedente do desvio.  

O Super-eu, portanto, hospedado em cada sujeito moderno, é ainda mais cruel do 

que o imperativo categórico formulado por Kant, dado que não se limita apenas a um 

direcionamento da ação moral, mas também atua como um mecanismo punitivo e 

autovigilante. Trata-se de uma tensão entre o Eu e uma autoridade interna compreendida 

por Freud como “consciência de culpa”, cuja condução se dá por meio de uma obediência 

voluntária aos valores vigentes e se manifesta através da necessidade de punição. 

A civilização controla então o perigoso prazer em agredir que tem o 

indivíduo, ao enfraquecê-lo, desarmá-lo e fazer com que seja vigiado por 

uma instância no seu interior, como por uma guarnição numa cidade 

conquistada (Freud, 2010, p. 92).  

Em termos práticos, essa engrenagem moral funcionava sob a seguinte motriz: os 

indivíduos modernos – dotados de interioridade psicológica – identificavam-se com os 

códigos culturais em voga, acreditavam que eles faziam parte de seus princípios e 

angustiavam-se com os seus desejos desviantes. Sentiam-se, então, culpados por não ser o 

que deveriam, temendo cair nas diversas categorias que constituíam a anormalidade. 

Difundia-se, desse modo, a consciência de que cada um sofria pela sua culpa e, se agisse 

adequadamente, seria aliviado de tal sofrimento e gratificado no futuro. Assim, nos 

discursos autobiográficos dos séculos XIX e XX, estimulados pelas práticas privadas e 

íntimas de confissão, “o sofredor é o responsável: ou fez ou desejou o que não devia, ou 

não aceita seu desejo porque este o tornaria algo que, a seus olhos, ninguém deve ser” 

(Vaz; Santos e Andrade, 2015).  

Com medo de serem anormais – sobretudo, loucos, perversos sexuais e criminosos 

(Foucault, 2002) – e de sofrerem punições devido àquilo que desejavam de modo 

“errado”, os sujeitos daquela época tendiam a buscar a obediência às normas e o controle 

de suas condutas. Em contrapartida, mesmo num contexto laico como a sociedade 

moderna que funcionou sob o capitalismo industrial, em virtude da herança da "ética 

protestante" que os impulsionava, tinham a esperança de que seriam recompensados pelas 

instâncias transcendentes que persistiram, ressignificadas, naquele universo secularizado. 

Isto é, graças ao alcance da tão almejada (e protelada) felicidade moderna. 

Assim, nessa cultura da culpa triunfante, o sofrimento era interpretado como um 

castigo com boas doses de legitimidade, já que costumava derivar de alguma imoralidade 

cometida pelo indivíduo culpado. Algo comparável a um pecado, porém em sua versão 
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convenientemente laica e secularizada, com o lugar da divindade onipresente e cruel 

deslocado para o cerne moral de cada um. Esse argumento também servia para justificar 

os sofrimentos que resultavam nas doenças mentais e orgânicas. A manutenção dessas 

crenças ocorria graças a impossibilidade de cumprimento total das leis morais que então 

vigoravam, uma vez que era inviável ter um domínio completo sobre os impulsos do corpo 

e, assim, evitar todos os sofrimentos possíveis (Vaz, 2016). A ideia, no entanto, era a de 

que cada um devia ter certo controle sobre o acaso e o futuro, na medida em que eles 

podiam ser influenciados pelas condutas e pelos esforços individuais. 

Enquanto um estado temporário de satisfação tornava a consciência mais branda e 

permissiva – dentro de um limiar confortável e seguro para o sujeito moral –, ser 

acometido por momentos de infelicidade provenientes de um infortúnio – isto é, de uma 

“frustração a partir de fora” (Freud, 2010, p. 96) – levava o sujeito a se examinar 

compulsivamente e a reconhecer as suas pecaminosidades. O Super-eu era então 

convocado a impor à consciência novos castigos e privações. Sobre isso, num 

despretensioso gesto genealógico, Freud se atentou para o seguinte:  

É notável como o primitivo se conduz diferentemente! Se foi vítima do 

infortúnio, não atribui a si a culpa, mas sim ao fetiche, que evidentemente 

não cumpriu suas obrigações, e bate nele, em vez de castigar a si mesmo 

(Freud, 2010, p. 97).  

Ainda segundo a perspectiva freudiana, o sentimento de culpa seria uma variação 

topográfica da angústia, que em fases posteriores vem a se compatibilizar com o medo ao 

Super-eu. A sensação de angústia está presente em todos os sintomas e pode vir à luz em 

forma de um mal-estar obscuro, inconsciente, difuso e subjetivo, que desperta uma 

insatisfação que desconhece causas concretas – que o associariam a um sentimento de 

culpa, por exemplo –, e para a qual se busca outras motivações e explicações. O filósofo 

canadense Charles Taylor (2008), atribui parte dessa ampla sensação de mal-estar na 

modernidade – que, pelo menos neste aspecto, parece se intensificar nos dias de hoje – ao 

processo de “desencantamento do mundo”.  

A perda do sentido que era proporcionada pela transcendência da magia, das forças 

sobrenaturais e dos deuses na Antiguidade, assim como a recusa ao cristianismo ortodoxo, 

eclodiu numa sensação de um universo absoluto e vazio, marcado por uma indiferença 

silenciosa e por uma necessidade de cristalizar novos significados que pudessem 

compensar essas faltas. E, também, de meios capazes de fornecer outros tipos de amparos 

e desresponsabilizações aos sujeitos, a fim de driblar as suas vulnerabilidades e explicar 
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parte das ocorrências íntimas e mundanas. Desses problemas não padeceram seus 

antecessores, seguidores mais ou menos fiéis de Lutero e Calvino, por exemplo, cuja 

sensação de falta de sentido seria inexplicável, como recordava Taylor (2008). Como 

tentamos argumentar nestas páginas, as suas vidas eram repletas de significados e cada 

ocorrência poderia ser compreendida como um sinal do destino e da própria 

predestinação. Afinal, eles tinham que lidar com uma questão crucial, fonte de outras 

angústias, que lhes acompanhavam por toda a vida: “Estaria eu salvo ou condenado?”.  

Não surpreende, portanto, essa busca incessante por espiritualidades alternativas na 

era moderna, junto com o triunfo da psicanálise e das práticas de introspecção. E, ainda, o 

sucesso do poder pastoral, dos mecanismos civilizatórios e dos seus ideais de disciplina, 

educação, decoro e boa ordem política. Por outro lado, assistimos à proliferação de 

condições patológicas associadas aos conflitos interiores e ao pantanoso psiquismo. 

“Imerso no inconsciente e dilacerado por uma consciência pesada, esse sujeito, entregue 

as suas pulsões pela morte de Deus, está sempre em guerra consigo mesmo. Daí decorre a 

concepção freudiana da neurose, centrada na discórdia, na angústia, na culpa e nos 

distúrbios da sexualidade” (Roudinesco, 1999, p. 18-19).  

É importante salientar que quando o sujeito age movido pela culpa, não importa 

tanto o que os outros pensam, mas sim o juízo que cada um faz de si mesmo, dado que 

esse sentimento é internalizado e não necessariamente passa pelo conhecimento do outro. 

Tal juízo moral, contudo, em vez de libertário e autônomo, não deixa de ser opressor e 

pautado pelos valores coletivos, pois, embora a verdade esteja afincada no interior de cada 

um, aquilo que o indivíduo pensa sobre si depende dos valores vigentes, que por sua vez 

são resultado do que a cultura impõe como bom e correto. Trata-se, portanto, da 

internalização do olhar alheio, bem como da crença numa verdade moral absoluta e do 

medo da autoridade externa, todas características que brilharam na era burguesa. 

Conforme explicita Paulo Vaz, em seu artigo “O processo de normalização”, publicado 

em 2014, 

o surgimento da culpa é o resultado de um processo onde o indivíduo não 

consegue mais ter nenhum destacamento com as regras sociais: acredita 

nelas, pensa que as descobriu e que obedecê-las deve valer para todo e 

qualquer indivíduo em qualquer momento e lugar. Em outras palavras, 

crer na verdade é um elemento crucial no processo de anulação da 

distância entre o indivíduo e os valores da cultura em que vive (Vaz, 

2014, p. 494-495). 
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Nessa dinâmica reside a própria complexidade da sujeição, como evidencia Judith 

Butler, na esteira de Foucault: “sujeição significa tanto o processo de se tornar 

subordinado pelo poder quanto o processo de se tornar um sujeito” (2018, p. 10). Neste 

sentido, a sujeição se impõe aos indivíduos através de forças externas. Ao mesmo tempo, 

produz estados de consciência que são fundamentais para a sua formação e constituição. 

Isso ocorre porque os atores sociais, por mais “livres” e “autônomos” que se sintam, não 

são propriamente donos do que falam. Seus discursos são mediados pela linguagem e, 

portanto, são investidos por relações de poder e de dominação. E, assim, valendo-se de 

discursos culturalmente construídos, cada um compreende as próprias ações e atribui 

sentido a si mesmo, impregnados pelos sotaques próprios de seu tempo. 

Os filtros culturais – os quais regem a linguagem, as práticas, os valores, as 

técnicas e as ideias de determinada época – estabelecem, portanto, as ordens empíricas 

que os sujeitos lidam no decorrer de sua existência (Foucault, 1967). Desse modo, 

podemos constatar que as estratégias lançadas por cada mecanismo de poder são voltadas 

para gerir a manutenção desse repertório e, paralelamente, para excluir (ou inibir) tudo 

aquilo que atrapalha a norma vigente. Assim, os códigos morais e jurídicos encontram na 

sociedade o apoio e a condição da sua propagação. Com efeito, a cultura seria capaz de 

delimitar o que é possível ser, pensar e até mesmo desejar. A produção de subjetividade 

seria portanto indissociável do regime histórico que a constitui. Isso não significa, no 

entanto, que não haja resistência possível. Graças à própria possibilidade de se pensar à 

distância desses discursos oferecidos pela cultura é que se pode traçar estratégias para se 

opor a eles. 

De acordo com a perspectiva foucaultiana, por se tratar de “sujeitos livres”, todas 

as relações de poder suscitam lutas e abrem, a cada instante, brechas para resistir. Tanto as 

possibilidades de resistência como os meios de submissão a um dispositivo de poder estão 

intimamente relacionados aos problemas que se apresentam num dado contexto histórico, 

social e cultural, que dão consistência às mesmas problemáticas insurgidas.  A resistência 

seria, portanto, intrínseca aos jogos de poder e, de modo paradoxal, faz parte dessas 

mesmas táticas de submissão. Há uma ressalva, porém, como nos alerta Foucault (1994, p. 

407): O poder daquele que domina trata de manter-se com tanto mais força, tanto mais 

astúcia, quanto maior a resistência”. Em suma, a capacidade de se opor às relações de 

poder não poderia vir de fora delas e só é pensável, possível e praticável dentro desses 

meios de subordinação e de produção de sentido, sendo contemporânea e integrável às 
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suas dinâmicas. À medida que mudam os jogos de poder, deslocam-se as possibilidades de 

ser e transformam-se os meios de resistir. 
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2. Resistências: 

 

Entre a servidão voluntária  

e a potência revolucionária 
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Em todas as épocas, há sempre pessoas que 

não pensam como as outras. Ou seja, que não 

pensam como aqueles que não pensam. 

(Marguerite Yourcenar) 

 

A história, segundo Foucault, nos cerca e 

nos delimita; não diz o que somos, mas aquilo de que 

estamos em vias de diferir; não estabelece nossa 

identidade, mas a dissipa em proveito do outro que 

somos. Em suma, a história é o que nos separa de 

nós mesmos, o que se opõe ao tempo assim como à 

eternidade, aquilo que Nietzsche chamava de o 

inatual ou o intempestivo, o que é in actu. 

(Gilles Deleuze) 

 

 

No inacabado Tratado Teleológico Político, publicado no longínquo ano de 1670, 

Baruch Espinosa questionava algo tão inquietante como atual, a saber: por que os homens 

lutam por sua escravidão como se fosse por sua liberdade? Para esse autor, em vez de 

buscar novas armas para resistir e viver de forma mais plena, os sujeitos eram movidos 

por “afetos tristes” e reativos, como a culpa e o ressentimento, que acabavam por 

condenar a alma e enfraquecer a capacidade de ação do corpo, restando-lhes tão somente a 

submissão. Em sintonia com esse pensamento, quase um século antes, em 1576, o filósofo 

francês Étienne de La Boétie denunciava o mesmo fenômeno, que ainda hoje paira na 

condição humana. Trata-se daquilo que o autor caracterizou como “servidão voluntária”: 

um vício compulsório em obedecer, deliberadamente e com tal zelo, “que é como se não 

tivesse perdido a liberdade, mas sim ganhado a servidão” (1576, p. 49).  

Segundo o autor do Discurso da Servidão Voluntária, por serem bestializados pela 

tirania desde o nascimento, os súditos sequer conseguem desejar o clarão da alforria. 

Nascem servos e assim são criados, tornando-se cegos para outros horizontes; incapazes 

de enxergar possibilidades de vida fora daquelas predeterminadas pelo costume. Em seu 

lugar, naturalizam o gosto amargo do veneno da escravidão, entretendo-se com os 

prazeres baratos lançados pela cultura de seu tempo – tais como o teatro, os jogos, os 

espetáculos e outras drogas –, que serviam de isca para a escravidão, custando-lhes o 

preço da liberdade. “É o povo que se subjuga, que corta a própria garganta”, dizia, 

“consente com seu infortúnio e até mesmo o busca” (idem, p. 39).   

No intuito de dar espessura a essa inquietante problemática, faremos um breve 

apanhado teórico-filosófico para enxergarmos como as forças de submissão e as potências 
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libertárias operam nos modos subjetivos e corporais historicamente construídos. A 

finalidade dessa sistematização é a de examinar o funcionamento das políticas de 

subjetivação e a relação com as alteridades do mundo que elas implicam, a fim de 

compreendermos tanto as estratégias de resistência modernas como as contemporâneas. O 

foco privilegiado de análise se debruçará nos efeitos da experiência do mal-estar, a partir 

de duas dimensões bastante distintas: a da moral e da ética. Trata-se de dois modos 

diferentes de conceber os dramas existenciais, que fornecem elementos fundamentais para 

observarmos, mais detidamente, a atuação dos dispositivos de poder próprios de cada 

época, bem como os meios encontrados para servi-los, driblá-los ou subvertê-los.  

Partimos da premissa de que tanto a moral como a ética são invenções históricas 

que induzem certos estilos de vida e desfavorecem outros. Diante disso, nas páginas a 

seguir, não buscaremos verdades e procuraremos evitar os juízos de valor sobre ambas 

perspectivas. A tarefa que aqui se impõe tem o objetivo de avaliar a relação consigo, com 

o outro e com o mundo que cada uma delas supõe, propõe e estimula, nos respectivos 

momentos em que vigoraram. Desse modo, o que se procura entender é que leitura sobre a 

vida estaria mais alinhada com as estratégias de resistência, por um lado – isto é, com a 

potência do corpo e a possibilidade de inventar novas formas de existência em contato 

com as forças que se agitam em seu entorno –; e, por outro lado, com o projeto biopolítico 

(Foucault, 1976), que visa a exercer um poder sobre o corpo, de modo a torná-lo dócil e 

útil às engrenagens do capitalismo. 

Em princípio, o que nos cabe adiantar é que o surgimento de uma crise, ou de um 

questionamento diante do que é culturalmente estabelecido em cada regime de poder, tem 

a capacidade de provocar dois desdobramentos possíveis nos modos de subjetivação. O 

primeiro estaria mais afinado com a moral e com a lógica da representação, que mesmo 

mudando em seus formatos ao longo do tempo seguem a impregnar o pensamento 

ocidental, e vão ao encontro tanto dos códigos dominantes como da inscrição da vida nos 

modelos identitários. Já o segundo estaria em sintonia com a ética e com a alteridade, por 

ser capaz de mobilizar uma potência revolucionária que desarticula o sistema de 

julgamento e se abre a um “vir a ser” da subjetividade. Sobre isso trataremos nas próximas 

páginas para, posteriormente, analisarmos algumas tentativas de resistência traçadas na 

modernidade, no intuito de compreendermos o presente a partir desses deslocamentos.  
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2.1 A dimensão moral do mal-estar 

 

Como vimos nas páginas precedentes, as forças reativas triunfaram na era moderna 

e se apropriaram da cultura, que serviu de instrumento de domesticação dos corpos 

daquela época. Para tanto, o espírito do capitalismo industrial contou com dois alicerces 

centrais: a moral burguesa e a ética protestante. Essas duas instâncias basilares da 

modernidade contribuíram para uma hipertrofia da capacidade de percepção e do 

raciocínio, bem como para uma desvalorização das sensações experimentadas pelo corpo. 

Desse modo, como diagnosticara a psicanalista Suely Rolnik (2003), a experiência 

individual de mal-estar operava preponderantemente no plano moral; isto é, na esfera da 

razão, da consciência e da representação. Com efeito, o sentimento de angústia em relação 

a si e ao mundo costumava operar num sistema de classificação social hierárquico, no qual 

o anormal era concebido como de menor valor em relação ao normal. 

O indivíduo em crise era então levado a um constante processo de decodificação 

das formas e dos signos dominantes, com o auxílio de um arsenal de técnicas de 

interiorização do olhar e do juízo, a fim de anular o suposto potencial de anormalidade em 

seu interior, através de uma contínua interpretação de si. Esse autoexame e a sua 

consequente autodisciplina, serviam tanto para ajustá-lo à norma e torná-lo moralmente 

válido, como para protegê-lo do peso da rejeição e das punições decorrentes do 

comportamento desviante. Em contrapartida, o sujeito era compensado com a segurança 

proporcionada pela adesão à vida gregária, bem como à satisfação pelo senso de respeito à 

lei e à adequação ao bem comum. 

Acerca dessa dinâmica, um espírito mais desconfiado poderia questionar o 

seguinte: os esforços da moral burguesa agiram no intuito de eliminar a anormalidade e 

produzir tão somente sujeitos considerados “normais” -- isto é, dóceis e úteis (Foucault, 

1987) ao sistema capitalista de então? A resposta para essa questão nos parece ainda mais 

complexa. Não apenas porque essa possibilidade era remota naqueles tempos, visto que os 

opostos precisam da figura um do outro para existir, mas também porque a produção do 

personagem anormal foi imprescindível para o êxito do projeto moderno (Vaz, 2016). 

Apesar da aparente contradição, a ameaça de inadequação foi necessária para garantir 

tanto a legitimação dos mecanismos de poder como a sua demanda de intervenção. Em 

suma, graças ao risco de desvio, o indivíduo era levado a interpretar o seu desejo como 

sinal de doença e a agir em busca da salvação, realizando uma manutenção constante nas 
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próprias ações e vontades. Assim, ele se tornava apto a oferecer, de bom grado, a 

submissão do próprio corpo a esses valores tirânicos.   

Por outro lado, um espírito mais otimista seria capaz de lançar a seguinte questão: 

o processo de normalização moderno não teria sido uma solução eficaz para apaziguar o 

mal-estar e proporcionar a tão almejada felicidade, resultando numa combinação benéfica 

tanto ao sujeito como à sociedade? Aparentemente essa seria a via mais cômoda para 

todos, mas não necessariamente a mais eficaz, tampouco a mais potente ou conciliadora. 

Numa leitura psicanalítica, os instintos provenientes do princípio de prazer não se dobram 

facilmente à repressão do Super-eu e tendem a persistir em sua exigência de satisfação, 

provocando consequências um tanto quanto danosas para as subjetividades. Logo, ao 

serem impossibilitadas de se externalizarem, essas forças vitais não se anulavam ou se 

silenciavam, tal como seria supostamente desejável, em nome do projeto civilizador. Em 

vez disso, elas acabavam por se voltar contra si, despertando uma infinidade de mal-

estares, que iam desde a culpa (Nietzsche, 1887; Freud, 2010) 7 e o ressentimento 

(Nietzsche, 1887) até as diversas doenças psíquicas ou tentativas de sublimação (Freud, 

1930). 

Esses desdobramentos não eram de importância menor naqueles tempos. Segundo 

Nietzsche, essa via possibilitava que o ressentimento se tornasse criador e gerador de 

valores, reforçando o funcionamento daquilo que caracterizou como “revolução escrava na 

moral” (1887, I, § 10). Grosso modo, trata-se de um comportamento de rebanho 

constituído a partir da retaliação das diferenças. Com efeito, ao experienciar um mal-estar 

proveniente do contraste entre aquilo que ele desejava e o que a cultura estabelecia como 

correto, em vez de se abrir ao sensível, dando vazão às alteridades do mundo, ou de buscar 

formas de vida mais potentes, o ressentido lutava em prol de enfraquecer as forças ativas 

que atravessavam os corpos, impulsionando o crescimento paralelo de sua docilidade e 

utilidade.  

Ainda segundo essa perspectiva, o “triunfo do escravo na moral” se estabeleceu 

criando um sujeito identitário que estaria por trás de todas as ações, a partir de uma 

doutrina da vontade e do juízo, balizada pela noção de livre-arbítrio. Assim, toda 

fatalidade do ser passou a ser interpretada como “querida” ou evitável. Logo, poderia ser 

 
7 Embora não estivessem em diálogo direto, o ponto de contato entre as obras de Freud e Nietzsche reside 

justamente na visão acerca dos conflitos entre os instintos e a cultura, bem como dos mecanismos psicológicos 

provenientes dessas tramas.   
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hierarquizada, julgada e punida. Tal vontade “livre” permitia ainda que os homens 

interpretassem o sofrimento como castigo, fazendo-os acreditarem que tinham poder sobre 

o próprio destino. Seria essa a engrenagem de funcionamento dos “sentimentos morais” 

modernos, que vigora até os dias atuais, ainda que sob novos sentidos e estratégias de 

valoração: o saber instaurado pela cultura é atribuído a um instinto como se esse lhe fosse 

próprio, verdadeiro e universal. Desse modo, as ações isoladas são chamadas de boas ou 

más, legitimadas por um sistema de julgamento instituído por um “tribunal”, que tem 

como parâmetro não aquilo que as motivou, mas as consequências úteis ou prejudiciais 

que elas implicaram (Nietzsche, 1887, II, § 13). Na obra Além do Bem e do Mal, 

Nietzsche fora enfático em seu diagnóstico, dando o tom da sua genealogia: “não existem 

fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos” (1886, § 108). Não se 

trata, portanto, de verdades elevadas e invioláveis, mas tão somente de construções de 

uma época, cujos sentidos são fluídos e criados conforme o estado de forças 

preponderante num dado momento histórico (Deleuze, 2018). “A história dos sentimentos 

morais é a história de um erro, o erro da responsabilidade, que se baseia no erro do livre-

arbítrio”, examinava o filósofo alemão (1878, II, § 39).  

No aforismo 13 de Genealogia da Moral, Nietzsche fornece ferramentas ainda 

mais fecundas para compreendermos as estratégias de valoração provenientes do 

ressentimento, através da célebre parábola do cordeiro e da ave de rapina, na qual o 

escravo deduziria a si e ao outro da seguinte forma: “Essas aves de rapina são más; e 

quem for o menos possível ave de rapina, e sim o seu oposto, cordeiro – este não deveria 

ser bom?”. Em outras palavras, o cordeiro ressentido precisa primeiramente conceber a 

alteridade (ave de rapina) como desviante para posteriormente interpretar a si como 

moralmente superior. Isto é, ele necessita projetar a imagem da negatividade na diferença 

para, em seguida, delinear os seus desejos e práticas à sua distância. Com efeito, a noção 

de mau é atribuída ao outro, tornando-o passível de julgamento, castigo e correção; 

enquanto ao cordeiro restaria nada menos do que a classificação do bom e do correto. 

Convém notar que, nesse jogo dialético, o cordeiro estabelece uma relação de igualdade 

de natureza em relação à ave de rapina. Desse modo, duas forças distintas e, portanto, 

incomparáveis, são colocadas num mesmo plano de análise, legitimando uma polarização 

moralmente imputável entre as duas instâncias, na qual uma seria boa e a outra má 

(Ferraz; Saint Clair, 2019).  
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Nessa estrutura identitária polarizada, a capacidade de ação do corpo se restringe à 

reação ao outro, balizada por um estado doentio da alma e uma depreciação da vida, que 

revela a sua impotência criadora diante do acaso. Ela atua negando a diferença e se 

opondo a tudo o que lhe causa inveja, medo e sofrimento. Em síntese, o triunfo do escravo 

na moral se estabelece criando estratégias que limitam as possibilidades de ser e de agir 

(Nietzsche, 1887, I, §13). Para isso, com o auxílio da linguagem, foi ainda necessário criar 

e legitimar um repertório de códigos de conduta, através de um conjunto de valores 

instituído em cada época, visando a compatibilizar os indivíduos com as formas, as 

funções e as organizações dominantes. 

Na modernidade, a atuação dessas instâncias de domesticação era voltada 

diretamente para a colonização da alma, a partir da crença numa verdade cristalizada e 

numa identidade supostamente fixa e estável, passível de culpa e de responsabilidade. A 

consciência, portanto, seria composta exclusivamente por forças reativas, visto que ela é 

efeito da cultura e necessita de um mundo oposto e exterior para nascer (Nietzsche, 1887; 

Deleuze, 2018). Mais precisamente, ela estabelece uma relação com a realidade se 

colocando como inferior a uma moral supostamente superior, que nela se incorpora e a 

subordina. 

No século XVII, o já mencionado Espinosa tratara de denunciar os valores morais 

da época por envenenar a consciência contra a vida, levando cada um a balizar os desejos 

e as condutas através das categorias transcendentes de bem e mal, da falta e do mérito, do 

pecado e da salvação. Diante disso, esforçava-se em responder a seguinte questão: o que 

pode um corpo? Segundo a leitura deleuziana da obra do autor (1967), o corpo ultrapassa 

qualquer saber que temos dele e não estaria restrito aos conhecimentos conscientes. O 

indivíduo seria uma essência singular, isto é, um “grau de potência”, que corresponde ao 

poder de afetar e de ser afetado pelas forças do mundo (luz, palavras, alimentos, objetos, 

sons, acontecimentos, estímulos). Em outras palavras, o corpo é o encontro com outros 

corpos, a partir de dois tipos de afecções variantes, em constante disputa e desequilíbrio: a 

“potência para agir” e a “potência de padecer”. A primeira estaria associada à ética e aos 

modos de existência imanentes; já a segunda se relacionaria à moral e aos valores 

transcendentes. Enquanto a ação empenha-se em estabelecer relações combináveis entre 

corpos que possuem propriedades complementares, a fim de aumentar a própria potência 

de agir e estabelecer encontros alegres consigo e com o mundo; a potência de padecer 

estaria resignada a viver ao acaso dos encontros, contentando-se em sofrer as suas 
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consequências, sem se furtar em acusar ou bradar quando os efeitos sofridos escapam 

daqueles almejados. A respeito desta última, Deleuze é bastante didático,   

À força de encontrar indiscriminadamente qualquer coisa, seja sob que 

relação for, julgando sempre que nos sairemos bem à custa de muita 

violência ou um pouco de astúcia, como não fazer mais encontros maus 

do que bons? Como evitar que nos destruamos a nós mesmos, à força da 

culpabilidade, e destruamos os outros à força de ressentimento, 

propagando por toda parte a nossa impotência e a nossa escravidão, a 

nossa própria doença, as nossas próprias indigestões, as nossas toxinas e 

venenos? Acabamos por não mais encontrar sequer a nós mesmos 

(Deleuze, 1967, p. 29) 

Em suma, os “afetos tristes” seriam decorrentes do encontro do corpo com outras 

forças exteriores que não o compõem, afastando-o da realidade e do mundo. Entre os 

efeitos gerados, estaria o enfraquecimento da capacidade de agir, tal como um veneno que 

corrói as forças vitais e a adoece. Esse tipo de afecção provoca, sobretudo, sentimentos 

morais nocivos, como o ressentimento e a culpa, mas não somente. Espinosa atentava 

ainda que até mesmo a esperança e a segurança foram transformadas em tristeza pela 

moral, ao passo que a cultura as ofereceu ao sujeito como recompensa por uma boa 

conduta. Isto é: em troca da submissão do corpo.  

Segundo La Boétie (1567), o subjugado se lança ao perigo de modo servil e 

passivo. Seu espírito é fraco, sem vivacidade nem impavidez, incapaz de qualquer ato 

grandioso. Eis a deixa oportuna para que as forças tirânicas o ajudem a padecer ainda 

mais. “O tirano precisa da tristeza das almas para triunfar, do mesmo modo que as almas 

tristes precisam de um tirano para se prover e propagar”, examinava Deleuze, na esteira 

do pensamento espinosista, “o que os une é o ódio à vida, o ressentimento contra a vida” 

(1970, p. 31). É nesse sentido que o poeta Fernando Pessoa fez a seguinte constatação, no 

poema O guardador de rebanhos: “o defeito dos homens não é serem doentes: é 

chamarem saúde à sua doença, e por isso não buscarem a cura. Nem realmente saberem o 

que é saúde e doença”.8 

 

 

 

 

 
8 “O Guardador de Rebanhos”. Poemas Completos de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa. (Recolha, transcrição e 

notas de Teresa Sobral Cunha.) Lisboa: Presença, 1994. 
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2.2 A dimensão ética do mal-estar 

 

Foi um dia triunfal em minha vida, e nunca poderei 

ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de 

Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de 

alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de 

Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: 

aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação 

imediata que tive.     

(Fernando Pessoa, 1986) 

 

 

Apesar dos quase dois séculos que separam as obras de Nietzsche e Espinosa, é 

possível encontrar muitos pontos de convergência entre esses dois autores. Num cartão 

postal enviado ao amigo Franz Overbeck, no dia 30 de julho de 1881, o filósofo alemão 

relatou a agradável surpresa que teve ao se deparar, mais tardiamente, com os escritos do 

autor holandês. O pequeno manuscrito nos serve para ilustrar as alegrias presentes na arte 

dos bons encontros: 

Estou totalmente pasmo, encantado! Tenho um predecessor e que 

predecessor! Quase não conhecia Espinosa: que eu precisasse dele agora 

foi um “ato do instinto”. Não apenas porque sua tendência geral se 

assemelha à minha – fazer do conhecimento o mais potente afeto -; em 

cinco pontos centrais de sua doutrina me reencontro nesse pensador, o 

mais fora da norma e solitário, exatamente nestas coisas o mais próximo: 

ele nega o livre arbítrio -; os fins -; a ordenação moral do mundo -; o não 

egoístico -; o mal -; mesmo se de fato as diferenças são enormes, essas 

dizem antes respeito à diferença de época, de cultura, de ciência. Em 

suma: minha solidão, que em montanhas tão altas com muita frequência 

me produzem falta de ar e fazem ferver meu sangue, é ao menos agora 

uma solidão a dois (Briefe 6, 1888).9  
 

A esse respeito, podemos aproximar a teoria das “afecções” de Espinosa das 

contribuições nietzschianas. Para Nietzsche, a vida seria a própria vontade de potência. 

Em vez de se adaptar à cultura para sobreviver, tal como o fazem os “doentes de espírito”; 

a vontade de potência afirmativa é guiada pela sede de querer dominar, expandir-se, criar 

valores, resistências e sentidos próprios. A sua força se efetiva no encontro com outras 

forças, que a fortalece e, ao mesmo tempo, a afirma. Se o servo necessita primeiramente 

refutar à diferença para conceber a si, movido por afetos tristes; os sujeitos capazes de 

 

9 Agradeço a tradução livre e generosa realizada por Maria Cristina Franco Ferraz, num dos potentes encontros 

de estudo sobre as obras de Deleuze e Espinosa. 
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ação afirmam primeiramente a si para, posteriormente, estabelecerem uma hierarquia de 

valores em relação as demais presenças no mundo. Essa avaliação, por sua vez, não tem a 

pretensão de refutar a alteridade, mas de afirmá-las ou negá-las para si, através de uma 

“imagem de contraste, pálida e posterior” (1887, II, §10), que tem como parâmetro a 

própria vida. Ou seja: o que a compõe e o que a decompõe. O esforço, neste caso, é o de 

dissipar as forças de sujeição e se apropriar das potências criadoras e inventivas para 

torná-las dominantes. Essa seria a via para fazer cada um superar a si mesmo e ultrapassar 

os valores de seu tempo, abrindo caminhos para novos possíveis. Convém ressaltar que 

esses espíritos, capazes de serem ativos no mundo e de “dizer Sim à vida”, buscam se 

efetivar constantemente na própria vontade. Pois, para eles, a alegria é indissociável da 

ação e não teria a ver com a narcose, o sossego, o relaxamento dos nervos ou mesmo com 

a ausência de sofrimento (Nietzsche, 1887).  

Ainda de acordo com essa perspectiva, se por um lado os “espíritos fracos” 

apresentam problemas de má digestão, vulnerabilidade e desconfiança, tomados por 

pensamentos baixos que os levam sempre a remoer a dor, o sofrimento, a insatisfação e o 

remorso; por outro lado, os “espíritos afirmativos” são impossibilitados de dar igual 

tratamento aos afetos do ressentimento, provenientes de malfeitos, desventuras e 

inimizades; pois sequer as levariam a sério. Isso porque eles seriam dotados de uma 

capacidade bastante nobre: um “excesso de força plástica, modeladora, regeneradora, 

propiciadora do esquecimento” (1887, II, § 10). Assim, seu metabolismo seria capaz tanto 

de ter uma relação positiva com o próprio limite como de reagir ativamente para além 

desse limite, caso necessário, e, ainda, de digerir cada veneno consumido numa reação 

imediata, impedindo a sua própria intoxicação. Em vez de considerar os outros – ou a si 

mesmo – como culpados por seus problemas, eles tomam a responsabilidade para si e 

providenciam a própria ruminação e cura. A seu ver, seria esse o meio mais 

“aristocrático” de lhes dar o devido respeito (Nietzsche, 1887, Prólogo; Deleuze; 2018). 

Em outras palavras, esses espíritos praticam o mais saudável exercício de digestão 

psíquica e ruminação; capaz de livrar a consciência de qualquer contágio ou penetração de 

nutrientes nocivos.  

Diante disso, cabe lançarmos mão das contribuições da psicanalista Suely Rolnik 

(2003), que atenta acerca da potência do mal-estar quando mobilizada por uma 

preponderância de forças ativas e afirmativas, ainda que em diferentes tempos e situações: 

nesse caso, o questionamento ou a tensão em relação ao que é culturalmente determinado 
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tem o potencial de atravessar o corpo e suscitar uma crise das referências, despertando 

uma multiplicidade de sensações desconhecidas que, no seu limiar, eclodem num 

acontecimento, que ganha espessura e emergência no real. Tal desassossego, por sua vez, 

convoca a criação de uma existência subterrânea e combativa, que provoca transformações 

irreversíveis nos modos de subjetivação, atraída pelos ventos que rumam à reinvenção de 

si e à abertura ao estranho.    

Em síntese: ao se defrontar com um mal-estar, em vez de recalcar a sensibilidade e 

tentar se enquadrar numa persistente referência identitária que gravita na sociedade – seja 

ela nos moldes fixos modernos ou nas modulações fluidas tipicamente contemporâneas –; 

abre-se a possibilidade de colocar em xeque a própria vida e romper com os discursos 

socialmente construídos, fugindo das toxinas da servidão e da “má consciência”, que o 

agridem e o limitam. Para tanto, é preciso estar vulnerável, passível a experimentar a dor e 

a adquirir um saber sobre a singularidade de cada sofrimento, colocando-se disposto a 

mudar de estado. Isto é, a se deixar “morrer” e a querer um “novo nascimento”, a partir da 

alteridade que carrega em si mesmo. Os esforços consistem, mais precisamente, em 

transfigurar a realidade e criar outras configurações de mundo, que visam ao 

favorecimento da vida e não ao seu constrangimento; à liberdade do corpo em vez de à sua 

submissão. Para tanto, é necessário se despojar de tudo aquilo que tentou contê-lo ou 

representá-lo, a fim de se livrar das amarras sociais, políticas e históricas, provenientes 

sobretudo do poder sobre a vida – do biopoder (Pelbart, 2013). As forças ativas, portanto, 

são inconscientes e escapam das maneiras conscientes de pensar, de querer e de sentir e 

atuam em favor da suspensão da “ordem moral do mundo”, encadeadas pelas instituições 

sociais, médicas e legais, pelas corporações e pela teologia. 

 Cabe ressaltar que não se trata de uma oposição simplista entre civilização e 

barbárie, tampouco entre consciente e inconsciente, mas de uma complexidade da 

instância psíquica, bem como das estratégias de captura e de resistência, permeada por 

uma multiplicidade de forças em confronto contínuo. A crítica aqui proposta é, sobretudo, 

à consciência moral, limitada à representação, à censura e ao Super-eu, ou ainda às suas 

torções mais recentes, voltadas para a colonização do próprio inconsciente, como veremos 

no tópico Sintomas II.  

Nos dois casos, não seria o mesmo que nutrir uma consciência de si, capaz de 

dissolver a noção de identidade e o sistema de representação dominante. A existência 

desta última só é possível em meio ao combate, através de um ser ativo e político, em 
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constante transformação, expansão e conflito, aberto às intensidades e às experimentações. 

É no próprio enfrentamento que os objetivos são traçados, que a percepção é remodelada e 

que as potências impessoais, físicas e mentais são nomeadas, como nos atentara Deleuze 

(1992). Esse sujeito pode até se valer estrategicamente dos modelos lançados pela cultura, 

na finalidade de garantir a própria sobrevivência e conquistar direitos  políticos. No 

entanto, é necessário evitar se plasmar a tais protótipos e reduzir-se a eles, concebendo-os 

como detentores de uma essência supostamente prévia e superior. Tal armadilha moral 

acabaria por empobrecer a relação com a vida, tornando-a facilmente capturável pelas 

relações de poder. A potência da alteridade é justamente a sua capacidade de criação e de 

resistência, possível graças a compreensão de que a identidade é tão somente um efeito da 

diferença,10 uma operação cultural que, no máximo, seria capaz de gerar uma aparência de 

igualdade e de semelhança em relação aos demais.  

Essa consciência de si estaria relacionada à ética, em oposição à moral. Segundo 

Deleuze (1992), enquanto a moral seria responsável por julgar as ações e as intenções do 

eu com base em valores transcendentes e em regras coercitivas, codificadas pelo saber e 

prescritas pelos mecanismos de poder; a ética estaria relacionada a um conjunto de regras 

facultativas que avaliam as práticas e os discursos em função da qualidade dos modos de 

vida que eles implicam. Ou seja, em vez da existência ser concebida a serviço da moral, a 

própria moral é colocada a serviço da vida.  

Fazer a moral passar pelo crivo da vida equivale a avaliar o valor dos valores e a se 

indagar se eles contribuem para exaltá-la ou diminui-la; favorecê-la ou depreciá-la. Para 

tanto, é preciso revirar a linguagem e diagnosticá-la, buscando criar novos sentidos, de 

modo a detectar o que o serve e o que não serve, com base em regras inventadas por si e 

para si, a partir das potências e das impotências que elas são capazes de convocar. Não se 

deve, contudo, criar um modelo de conduta de validade geral, pois o que é fonte de vida e 

de saúde para um pode ser motivo de doença e servidão para outro, bem como para si 

mesmo.  

Para escapar desses equívocos totalizantes é necessário, ainda, fugir de uma busca 

por verdades estabelecidas e abrir o corpo às vulnerabilidades do mundo, colocando-o 

como uma “bússola” do sensível; isto é, uma via de acesso ao desconhecido e às 

 
10 Nas palavras do filósofo Peter Pál Pelbart (: “a invenção poderia ser pensada aqui, antes como a invenção de 

um sujeito do que invenção por um sujeito já dado”. Em suma, a identidade é uma ficção, efeito da diferença, 

não prévia a ela.   
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micropercepções do inconsciente (Rolnik, 2003). Convém dar ouvidos ao que poderia vir 

a ser enunciado pelas sensações, ao escutar as vozes que emanam de cada situação, 

avaliando, com suspeita, as suas inclinações e desconfiando de todas as coisas 

supostamente boas ou más. Essa cautela traz consigo diferentes modos de ver, sentir e 

perceber, evitando cair no risco de tratar a si como um indivíduo constante (Nietzsche, 

HDH, IX, § 618), seja constituído por uma essência sólida e fixa ou reduzido a uma 

identidade flexível e instável, como ocorre prioritariamente na concepção contemporânea. 

“Pensamos e criamos porque algo de nossas vidas nos força a fazê-lo para dar 

conta daquilo que está pedindo passagem no nosso dia-a-dia”, analisa Rolnik (2003, p. 2). 

Eis a potência do mal-estar como meio de compor e decompor realidades. Ela se torna 

vigorosa quando aliada à potência de criação, que serve de motor para a expansão do 

pensamento, e à força da resistência, que visa garantir o estabelecimento da mudança ao 

se plasmar com outras forças ativas no mundo. Trata-se daquilo que Foucault caracterizou 

como “estética da existência”: uma criação de si não como sujeito – identitário, efeito de 

uma representação cultural –, mas como obra de arte. Para tanto, seria fundamental 

inventar incessantemente modos de ser capazes de resistir às malhas do poder e do saber, 

ainda que o saber tente sempre penetrá-los e o poder também procure se apropriar deles 

(Deleuze, 1992).  

Esses estilos de vida são possíveis graças ao acesso às sensações e às intensidades 

do corpo, que visam desarticular o sistema de julgamento moral estabelecido pela cultura, 

em confronto direto com a percepção e a interpretação das formas dominantes. “Nós 

temos tanto uma força que vai nessa direção, como uma força que vai na direção contrária, 

de denegar totalmente isso, de se manter colonizada”, adverte Rolnik (2006). Para 

Deleuze (1992), todos estamos, em algum aspecto, tomados por um “devir revolucionário” 

que os arrastariam por rumos desconhecidos caso consentissem em segui-los. É nele que 

se encontra a potência para se recriar e suscitar novos acontecimentos, mesmo que 

pequenos ou de curta duração ou intensidade. Afinal, como oportunamente salientara o 

filósofo, é em cada tentativa que se pode avaliar a capacidade de resistência ou,  ao 

contrário, a submissão às malhas do poder. 

Em 1993, no filme Je vous salue Sarajevo, Jean Luc Godard declarou o seguinte: 

“a cultura é a regra. E a arte a exceção”. A arte seria o antídoto contra a massificação 

imposta pela civilização de outrora e contra a superfluidez neoliberal atual; o espaço por 

excelência de expressão dos afetos que o corpo anuncia, com vistas a propagar realidades 
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alternativas e a convocar um povo para efetivar tal empreendimento. Estaria ela 

relacionada ao dissenso e à subversão, enquanto a cultura estaria a serviço do consenso e 

da normalização, como ocorreu predominantemente na modernidade ou, ainda, dos nichos 

identitários e das promessas de otimização, mais próprios da dinâmica contemporânea. A 

partir da produção de linguagens e de pensamentos com forte potencial de contágio 

(Rolnik, 2006), a criação artística possibilita o acesso à sensibilidade do corpo, bem como 

a convergência de forças ativas dispersas.  

As políticas de subjetivação operam portanto nessas duas vias, sendo resultantes do 

embate entre uma pluralidade de forças, que podem ser provenientes das afecções tristes, 

voltados para a submissão e reação, ou alegres, que potencializam a criação e a invenção, 

formando um campo instável de disputa de sentidos e de valores. Os bons encontros que 

daí provém tem a capacidade de compor vidas e potencializá-las, desencadeando 

transformações tanto éticas como políticas. “A arte é o que resiste”, dizia Deleuze, “ela 

resiste à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha” (1992, p. 215). Nesse sentido, o 

psicanalista Antonio Quinet declara o seguinte: “para criar é preciso simbolicamente 

morrer ou fazer morrer o que já está aí no presente da existência”, pois “a arte é um 

renascimento, é passar do mesmo ao outro, é perder o mundo e voltar a ganhá-lo” (2015, 

p. 99).  

Contudo, o potencial revolucionário da arte também é ambíguo e seu destino pode 

ser traçado entre doença ou saúde, veneno ou alimento. Como atenta Nietzsche (1882, VI, 

§ 370), a criação artística pode ser realizada tanto como fruto de uma atração pelo ódio à 

vida, quando efetuada por uma necessidade de dominação que ameaça o devir e as 

diferenças; como por amor a ela, à medida que se associa à transgressão e à ânsia de 

transformação. Para avaliar as forças convocadas em cada caso, o filósofo lança mão da 

seguinte indagação: “foi a fome ou a abundância que aí se fez criadora?” (1882, VI, § 

370). 

Para esse autor, as criações pressupõem sempre, de uma forma ou de outra, 

sofrimento e sofredores. No entanto, há, por um lado, os que sofrem de “empobrecimento 

de vida”: aqueles que, geralmente, são conduzidos pelo “desejo de ser, de se fixar e de 

eternizar”, buscando na arte e no conhecimento a redenção de si, o sossego e a quietude. 

E, por outro lado, há aqueles que sofrem de “abundância de vida”, que se aproveitam da 

criação artística para afirmar o trágico e mobilizar forças capazes de “transformar todo 

deserto em exuberante pomar”.  
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A esse respeito, e a título de exemplo, o escritor francês Antonin Artaud, afirmava 

o seguinte, em sua obra sobre Van Gogh, intitulada O Suicidado da Sociedade, de 1938: 

“ninguém alguma vez escreveu ou pintou, esculpiu, modelou, construiu ou inventou senão 

para sair do inferno”. Tal como o pintor holandês, Artaud fora diagnosticado como louco 

e passara a maior parte da vida internado em asilos psiquiátricos. Numa “loucura” 

sagazmente lúcida, o poeta argumentava: “o louco é o homem que a sociedade não quer 

ouvir e que é impedido de enunciar certas verdades intoleráveis”.  Na perspectiva 

nietzschiana, esses “desviantes” estariam inclinados, sobretudo, pelos anseios de futuro, 

de destruição, de mudança, de invenção e do novo, tal como os casos que abordaremos a 

seguir.  
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ESTRATÉGIA I: 

AVENTURA 

 

 
Imagine ter que viajar no tempo todos os dias da sua 

vida carregando o seu próprio rosto e fazendo com 

que ele pareça o seu próprio rosto!  

 

(Jack Kerouac, Anjos da Desolação, 1961) 

 

 

2.1 Solitários, aventureiros e transgressores  

   

De acordo com Deleuze (1977), a literatura moderna anglo-americana foi bastante 

fértil em ativar as estratégias transgressoras, sendo marcada por escritores que 

apresentaram uma série de rupturas ao criarem suas próprias singularidades e resistências. 

Assim, ele fornece pistas valiosas para examinar alguns eventos contemporâneos que 

constituem o foco desta tese. Entre eles, o autor destaca Herman Melville, Virginia Woolf, 

D.H. Lawrence, F. Scott Fitzgerald, Henry Miller, Allen Ginsberg e Jack Kerouac. “Tudo 

neles é partida, devir, passagem, salto, demônio, relação com o fora”, avaliava o filósofo 

em 1977, no livro Diálogos (1977, p. 30). Para esses escritores, todas as fronteiras 

deveriam ser transpostas, rechaçadas e diluídas. No entanto, esses movimentos de fuga 

não se restringiam ao simples deslocamento físico: estavam atrelados principalmente a um 

intenso processo de “desterritorialização” e “despersonalização”, que apontava a perfurar 

as raízes históricas, a linearidade dos fatos, a cultura e a ordem. Para tanto, cabia a eles 

traçar um “plano de imanência” no deserto povoado do inconsciente, em favor das 

multiplicidades que os habitavam e dos processos que neles se desenvolviam.  

Esse tipo de viagem subversiva pode se sustentar, inclusive, em sua própria 

imobilidade, pois consiste numa espécie de delírio: isto é, um rompimento com as noções 

de início e fim, passado e futuro, eu e outro. Trata-se de uma tentativa de se desfazer de 

tudo o que o aprisiona – isto é, da inscrição dos poderes diversos sobre a vida – e buscar 

novas armas, produzir o novo e transformar o real, suscitando a emergência dos 

acontecimentos em virtude das singularidades e dos curtos-circuitos provocados pelas 

intensidades corporais (Deleuze, 1977). Ao se aventurar nas terras desconhecidas do 

inconsciente, fora do reconhecível e do apaziguador, e ao se abrir à vulnerabilidade do 

corpo, suspende-se os métodos, os códigos e as morais. Torna-se então um criador. Pensar 
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passa a ser um combate, “uma violência que deve ser exercida primeiramente sobre si 

mesmo”, como examinava Deleuze (1992).  

Ainda segundo essa perspectiva, para resistir ao sistema de representação, despir-se 

da identidade e revirar a moral, convém experimentar, abrir-se às intensidades e à vida, 

em vez de interpretar ou tomar consciência. Há de se aprender a transitar entre 

profundezas e superfícies, sensações e percepções. Para isso, é necessário enfrentar uma 

linha tênue em que estão em jogo a vida e a morte, a criação e a autodestruição, o 

pensamento e a loucura (Deleuze, 1992). Em cada tentativa de escapar dos mecanismos de 

poder e de criar brechas na linguagem, o corpo é oferecido em sacrifício, sendo arrastado 

para a demolição, através da experiência do sofrimento, da loucura, do delírio, a fim de 

destituir as significações e as subjetivações pré-concebidas. Nessa aventura, os extremos 

costumam ser explorados na sede por extrair visões, sensações e pensamentos 

desconhecidos, tomados por uma percepção expandida e criativa, cujo acesso seria 

bastante limitado pelo estado de normalidade ou sobriedade, geralmente tentado demais a 

se compatibilizar com os preceitos da consciência ou dos códigos dominantes. Engana-se 

quem pensa se tratar de uma busca pela morte. Seria, antes de tudo, uma necessidade de 

vida, de se singularizar, de se abrir ao impensável, de se conectar às forças que habitam o 

próprio entorno e criar novos possíveis. 

Daí provém também o grande perigo do exercício ético: o risco de se perder na 

fissura aberta, sendo ameaçado de cair perpetuamente nos vazios de sentido, sem 

conseguir emergir à superfície novamente para atribuir significados próprios às 

experimentações. Para compreendermos melhor tal risco, convém convocarmos 

novamente a psicanalista Suely Rolnik. Segundo essa autora, há duas maneiras de 

apreender o mundo: como forma ou como força. Cada uma delas ativa diferentes 

potências sensíveis do corpo. Por um lado, a apreensão do mundo como forma convoca a 

“percepção”, capaz de dar consistência à “existência formal do outro”, através da 

representação visual, textual, imagética, etc. Por outro lado, o conhecimento do mundo 

como força convoca a “sensação”, que traz a “presença viva do outro” para a 

subjetividade, por meio de um campo de intensidades passível de expressão, mas incapaz 

de representação. Esse seria o paradoxo constitutivo da sensibilidade humana. A 

subjetividade torna-se, assim, uma configuração efêmera em equilíbrio instável. “É a 

associação do exercício dessas duas potências que garante a continuidade da vida, sua 

expansão”, examina essa autora (2003).  
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A partir da experiência do mal-estar e da busca por novas sensações do corpo, a 

sensibilidade seria a responsável por pôr em xeque a forma dominante e por mobilizar a 

subjetividade em busca de novas construções de si e do mundo, dando-lhe sentido e 

materialidade. Com efeito, através da conjunção desses dois vetores (percepção e 

sensação), é possível escapar da persistência identitária, por um lado; e, por outro lado, da 

desestabilização exacerbada, abrindo-se às alteridades e às forças que se anunciam e 

rumam a novos horizontes.   

Na modernidade, a escrita literária foi um empreendimento importante para dar 

firmeza a esse “equilíbrio instável”, inventando novas conexões e liberando novas 

potências. Movida pelo desejo de expansão e superação de si, tal prática podia minimizar 

os riscos inerentes às experimentações mais extremas, uma vez que servia tanto para dar 

vazão – e consistência – às explorações do inconsciente, como para atribuir sentido no 

real. Em suma, a criação literária (e a leitura) era capaz de ativar forças que 

transfiguravam os perigos de desmoronamento, além de possibilitar o “devir” e a 

efetuação da potência revolucionária, graças a oportunidade de fazer o escritor se 

desprender de um eu para habitar tantos outros povos, tribos, coletivos, faunas e floras, 

através de um delírio criador.11  

Em outras palavras, a literatura servia à tarefa de fazer com que o autor falasse em 

“nome próprio”, uma conquista que só atingiu o corpo social a partir dos movimentos de 

maio de 1968, na França, como destacou Foucault (Deleuze, 1992).12 Isto é: falar por 

intensidades, acontecimentos, forças, doenças, momentos, através de toda sorte de 

 
11 A esse respeito, o escritor Mia Couto declarou o seguinte em entrevista concebida em 2018: “Eu só escrevo 

porque eu viajo para outros. Eu sou mulher, eu sou criança, eu sou velho, eu sou outros quando escrevo. Se eu só 

posso escrever naquela competência do meu lugar de fala como compete, eu só falo sobre mim. Então, o que cria 

a literatura é essa capacidade de ser um outro".  

Disponível em: https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/05/24/uol-tab-159-mia-

couto.htm?fbclid=IwAR2-mL_zpm7s7xL03GjtMmp8LlMCt-uAtpxD1fZpGdTC9sommCfki6Ets-o 

12 Em 1968, Foucault criou grupos multivocais, no qual cada um falava em nome da sua própria competência 

e situação acerca de problemas do mundo, tal como os percebia e como se sentia atravessado por eles, e não 

em nome de valores universais (1992, p. 110). “Como chegar a falar sem dar ordens, sem pretender 

representar algo ou alguém, como conseguir fazer falar aqueles que não têm esse direito, e devolver aos sons 

seu valor de luta contra o poder?”, questionava Deleuze, “Sem dúvida é estar na própria linguagem como um 

estrangeiro, traçar para a linguagem uma espécie de linha de fuga” (1992, p. 56). Em suma, é preciso criar 

buracos na linguagem, revirá-la, através de uma gagueira criativa das ideias, que possibilite se desprender de 

si e do modelo de representação, assim como dos sentidos atribuídos às palavras e às coisas. Assim, é possível 

se conectar às alteridades do mundo, a partir da vulnerabilidade às forças que o atravessa, no intuito de 

povoar-se de outros. Para tanto, é preciso duvidar do que se é, pensar em termos improváveis, incertos. “Não 

tomar-se por um animal, mas desfazer a organização humana do corpo, atravessar tal ou qual zona de 

intensidade do corpo, cada um descobrindo as suas próprias zonas, e os grupos, as populações, as espécies que 

o habitam” (1992, p. 21).     

https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/05/24/uol-tab-159-mia-couto.htm?fbclid=IwAR2-mL_zpm7s7xL03GjtMmp8LlMCt-uAtpxD1fZpGdTC9sommCfki6Ets-o
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/05/24/uol-tab-159-mia-couto.htm?fbclid=IwAR2-mL_zpm7s7xL03GjtMmp8LlMCt-uAtpxD1fZpGdTC9sommCfki6Ets-o
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multiplicidade que atravessa o ser e que em nada estaria relacionado a um sujeito, a uma 

alma ou a uma identidade, tampouco estaria preso à uma experiência vivida. 

“Evidentemente não se trata de cada um ter a sua hora da verdade, nem escrever memórias 

e fazer psicanálise”, ironizava Deleuze, “o argumento da experiência reservada é um mau 

argumento reacionário”, complementava, “um indivíduo adquire um nome próprio ao cabo 

do mais severo exercício de despersonalização” (1992, p. 21), fugindo das armadilhas das 

identificações identitárias, das hierarquias, dos valores universais e dos entendimentos 

prévios. 

Para tanto, é necessário desconfiar inclusive de si mesmo, praticar a mais cautelosa 

prudência, a fim de vigiar as forças fascistas, suicidas e dementes que também atravessam 

o corpo e lutam para se tornarem dominantes (Deleuze, 1980). Caso contrário, as linhas de 

fuga correm o risco de serem confundidas com um mero movimento de decomposição ou 

tornam-se facilmente capturáveis pelos mecanismos de poder. “A literatura inglesa e 

americana é atravessada por um sombrio processo de demolição, que arrasta consigo o 

escritor”, afirmava Deleuze (1977, p. 32). Não por acaso, Virginia Woolf se suicidou; 

Fitzgerald e Thomas Wolf se tornaram alcoólatras; e Kerouac teve um fim decadente, 

paranoico e solitário, como nos recorda o autor. Rumo semelhante teve Nietzsche, que se 

afogou nas profundezas da loucura, custando-lhe o próprio “espírito”. Um par de anos 

antes do fatídico episódio conhecido como “colapso de Turim”, que marcou o início da 

sua longa década de sombras e vazios, o filósofo alemão celebrava as viagens rumo ao 

inexplorado, declarando o seguinte: “alegramo-nos com todos os que, como nós, amam o 

perigo, a guerra, a aventura, que não se deixam acomodar, capturar, conciliar, castrar, 

incluímos a nós mesmos entre os conquistadores” (Nietzsche, 1887, §377). “Tal é a nossa 

sina”, dizia em outro momento, reverenciando inclusive as possíveis fatalidades da sua 

tarefa (1882, V, § 371). 

Convém ressaltar, portanto, que mesmo os espíritos transgressores da era moderna 

oscilaram entre potências e impotências, ações e padecimentos, calmarias e vendavais. 

Não somente porque estavam atravessados por forças ativas e reativas conflituosas e em 

constante desequilíbrio, mas também porque em ocasiões necessitavam criar estratégias de 

sobrevivência. Nesses casos de fraqueza, era preciso afirmar “os próprios desacertos da 

vida, os momentâneos desvios e as vias secundárias”, bem como “os adiamentos, as 

“modéstias”, a seriedade desperdiçada em tarefas que ficam além d’a tarefa”, como 

oportunamente (se) recomendava Nietzsche (1888, III, § 9). O filósofo costumava fazer 
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uma ressalva acerca de um perigoso veneno bastante recorrente durante esses “estados 

doentios do espírito”, sendo ele mesmo uma espécie de doença e, ao mesmo tempo, 

a própria doença: o ressentimento. 

“O ressentimento é o proibido em si para o doente – seu mal” (EH, § 6). Para 

combatê-lo haveria apenas um grande remédio: o “fatalismo russo”. Um fatalismo sem 

revolta, como aquele vivido pelo soldado russo no instante em que a jornada havia se 

tornado árdua demais; quando finalmente ele se deitava na neve, diminuía o compasso, 

desacelerava o metabolismo e nada mais havia a aceitar, a acolher, a engolir – a reagir. 

Como atentara o autor, não se tratava apenas de uma coragem de aceitar a morte; mas de 

uma necessidade de conservar a vida, sobretudo em suas “condições vitais mais perigosas”. 

Ao se fazer de morto diante da ameaça que se aproximava (assim como o fazem os insetos), 

escapava-se do tormento de ser facilmente devorado pela chama dos afetos do 

ressentimento, que tão logo se alastraria por todo o corpo e provocaria desde a 

suscetibilidade dos impulsos até os sentimentos mais impotentes de vingança, de ódio e de 

rancor – as mais naturais inclinações intoxicantes do doente, do espírito fraco (Nietzsche, 

EH). 

Sobre isso, Nietzsche declarou o seguinte: “aquele ‘fatalismo russo’ de que falei 

mostrou-se a mim no fato de que durante anos apeguei-me tenazmente a situações, 

paragens, moradas, companhias quase insuportáveis, uma vez que me haviam sido dispostas 

pelo acaso”; e então explicou os seus motivos, “era melhor do que mudá-las, do que senti-

las como mutáveis – do que revoltar-se contra elas...” (§ 6; p. 29). Caso reagisse àquele 

instante, voltaria a própria vida contra si; logo, correria sérios riscos de produzir forças 

“fatalmente perigosas”, que o tornariam de fato incapaz de qualquer ação e reação ativa. Em 

outras palavras: tornar-se-ia um ser ressentido, verdadeiramente doente, tomado pelo 

espírito de vingança ou remorso. O filósofo contou, então, que para se livrar do 

ressentimento, precisou vivenciá-lo em suas duas formas: como um decadente e o seu 

contrário; isto é, tanto em seu declínio como na ascensão de seu espírito; na mais baixa 

vitalidade do ser e em sua mais elevada potência. Nesta perspectiva, atentava que os 

próprios desacertos da vida podem possuir sentidos e valores próprios para os “espíritos 

livres”. 

Assim, o filósofo tratava de providenciar aquilo que considerava ser a sua cura, 

voltando renascido de cada abismo, de cada hibernação, de cada enfermidade. Mais 

questionador, maldoso e com fascínio por tudo o que era problemático; e também mais 
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sensível, com “sentidos mais risonhos” e com uma “perigosa inocência na alegria”, como 

declarava. Para tanto, confessou ter sido necessário o mais absoluto isolamento; não mais 

permitir se deixar “cuidar, servir, socorrer”, afastando-se de qualquer saber médico e 

espírito compassivo. Evitava toda espécie de impulso “desinteressado” ou “negador de si” 

com o mesmo cuidado com que se tomava como um destino e com que buscava respeitar os 

seus instintos. E, assim, acreditava compreender a singularidade do seu corpo e a 

grandiosidade de sua tarefa: “tornar-se aquilo que é”; pois somente sendo um doente no 

“fundo sadio” para conquistar tal “arte de preservação de si mesmo” (Nietzsche, 1888, § 9), 

sem se deixar envenenar pelos afetos vis, pela malevolência e por toda capacidade 

depreciativa que nutre o doente e a doença – isto é: o homem do ressentimento. 

Todos esses instintos de auto reestabelecimento e de propensão ao risco fazem parte 

daquilo que o filósofo caracterizara como “a grande saúde”. Uma saúde que não se domina 

nem se tem posse, mas que incessantemente se adquire e se deve abandonar; permitindo-se 

viver entre constantes naufrágios e convalescenças; deleitar-se tanto na guerra como na 

vitória. A cada retorno à luz, Nietzsche comemorava a conquista de uma saúde superior, 

mais audaz, mais alegre, mais corajosa, mais forte... e também mais disposta a adoecer e a 

se curar. Para esses espíritos tipicamente sãos, “o estar enfermo pode ser até um enérgico 

estimulante ao viver, ao mais-viver” (EH, § 2, p. 23). 

Em suma, o repouso do olhar é imprescindível para praticar a grande prudência, 

quando devido: ter a sensatez de se recolher, empequenecer e se esquecer, tomando 

partido da própria moral que o levara a adoecer, em vistas a recarregar os suprimentos 

básicos para o cuidado de si, isto é: para a autopreservação da espécie e das forças vitais. 

Para se reestabelecer, carece ainda manter cautela ante todo grande desafio e a consciência 

limpa de qualquer dos “grandes imperativos”. “É necessário guardar o suficiente do 

organismo para que ele se recomponha a cada aurora”, afirmavam Deleuze e Guattari 

(MP3, p. 21), “conservar pequenas provisões de significâncias e interpretações” para 

“opô-las a seu próprio sistema, quando as circunstâncias o exigem, quando as coisas, as 

pessoas, inclusive as situações nos obrigam”, acrescentavam. Por fim, é preciso conservar 

suficientemente “pequenas rações de subjetividade”, “para poder responder à realidade 

dominante” e evitar a violência da autodestruição. No mais, certas concessões no olhar são 

necessárias, inclusive, para preservar os laços de amizade e os afetos. Talvez tenha sido o 

próprio Nietzsche quem melhor expressou acerca das dores e das delícias da transgressão, 

sobretudo no que concerne à solidão enfrentada por aqueles que, em nome da potência da 
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vida, agem com desconfiança no olhar e cautela diante de cada estímulo, buscando 

aventurar-se fora dos métodos, dos idealismos e da representação, como veremos na 

seguinte passagem:  

Quem adivinha ao menos em parte as consequências de toda profunda 

suspeita, os calafrios e angústias do isolamento, a que toda incondicional 

diferença do olhar condena quem dela sofre, compreenderá também com 

que frequência, para esquecer-me temporariamente, procurei abrigo em 

algum lugar – alguma adoração, alguma inimizade, leviandade, 

cientificidade ou estupidez; e também por que, onde não encontrei o que 

precisava, tive que obtê-lo a força de artifício, de falsificá-lo e criá-lo 

poeticamente para mim. [...] Mas o que sempre necessitei mais 

urgentemente, para minha cura e restauração própria, foi a crença de não 

ser de tal modo solitário, de não ver assim solitariamente – uma mágica 

intuição de semelhança e afinidade de olhar e desejo, um repousar na 

confiança da amizade, uma cegueira a dois sem interrogação nem 

suspeita, uma fruição de primeiros planos, de superfícies, do que é 

próximo e está perto, de tudo o que tem cor, pele e aparência (Nietzsche, 

HDH, Prólogo, I).   

Nas próximas páginas, nos debruçaremos em alguns desses escritores que 

marcaram a era moderna, além de outros casos que também consideramos emblemáticos. 

O intuito é nos determos mais profundamente em suas narrativas e examinarmos as 

manifestações do mal-estar naqueles tempos que já ficaram no passado, com foco nas 

estratégias de resistência por eles empreendidas. Essas ocorrências nos servirão para 

examinar algumas tramas próprias da contemporaneidade que constituem o foco desta 

tese. Os exemplos que em seguida serão convocados são necessários porque cada caso é 

singular e, portanto, bastante valioso para compreendermos os traços de cada época, 

lançando luzes para as brechas, os desvios, as lutas e as incoerências que eles são capazes 

de engendrar. 

Antes de embarcarmos nessa aventura, é importante esclarecer que não nos caberá 

julgar a eficácia das atitudes relatadas em cada um dos casos estudados, tampouco 

oferecer um catálogo de “soluções” boas ou ruins para os dramas em questão. Antes de 

tudo, e sobretudo, o que pretendemos observar são os recursos que foram utilizados para 

tentar escapar dos mecanismos de dominação vigentes em cada época, procurando 

inventar outros modos de existência. Para tanto, uma série de questões guiam essa análise, 

visando iluminar o contraste com o contemporâneo: 1) Contra o que esses sujeitos 

estavam lutando? 2) Quais foram as suas principais críticas, reivindicações e angústias? 3) 

O que essas denúncias, estratégias e artimanhas revelam acerca dos mal-estares daquela 
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época? 4) Que formas de resistir estavam mais em voga? 5) Em que teia de valores elas se 

ancoravam?  

O que cabe adiantar, de antemão, é que o que parece comum ao imaginário 

moderno é a necessidade de uma experiência de si mais profunda e plena, capaz de dar 

vida a um conjunto de desejos e prazeres pulsantes – e proibidos –, para além das ideias 

dominantes, das censuras morais e das formas impostas pelos valores vigentes. Daí o 

impulso cada vez mais insistente em mergulhar na própria interioridade, na privacidade 

dos velhos muros do quarto próprio, afastado dos dissabores da vida pública; ou, ainda, de 

aventurar-se estrada afora, longe das rotinas mecânicas e burocráticas do cotidiano, no 

intuito de buscar vínculos mais orgânicos, de se despir dos saberes pré-concebidos, de se 

desterritorializar e se compor com outros afetos. 

Tais ímpetos de libertação, embora norteados por forças distintas, não eram alheios 

à sensibilidade daquele momento e, de fato, passaram a permear os romances de ficção 

científica da época, como a obra Vinte Mil Léguas Submarina, do escritor francês Júlio 

Verne, de 1869, que narra a vida do Capitão Nemo (Capitão Ninguém, em latim), um 

sujeito que tem aversão à civilização e opta por cortar todos os vínculos com o mundo 

exterior; os livros O chamado da Selva e Lobos Caninos, de Jack London; O apanhador 

no campo de centeio, de J. D. Salinger e o premiado romance A obra ao negro, de 

Marguerite Yourcenar, no qual a autora indagava o seguinte: “Quem seria suficientemente 

insensato para morrer sem ter dado pelo menos a volta em torno a sua cela de cárcere?”. 

Para conquistar tal proeza, aquelas subjetividades recorriam a toda sorte de viagem 

autoexploratória, que contava desde o auxílio de um instrumental artístico e literário até o 

apelo aos devaneios oníricos, estimulados pelos narcóticos ou pela própria capacidade de 

praticar a contemplação silenciosa. 

Agora, porém, finalizando a segunda década do século XXI e em pleno processo de 

globalização pós-industrial, parece que essa parafernália se tornou ineficaz, ou mesmo 

impossível de ser estabelecida, assim como os investimentos disciplinares, de cunho 

individualizante e massificante, que sustentavam à servidão voluntária da época. Em seu 

lugar, um repertório renovado de sentidos e de expressões compõem os atuais roteiros de 

subjetivação e delineiam novos modos de sofrer, que acabam por nublar ainda mais a 

possibilidade de praticar o exercício ético. Para compreendermos essas transformações tão 

prenhes de significados próprios, nas quais os aparatos de conexão às redes 

teleinformáticas se configuram como elementos centrais, convém desnaturalizar os valores 
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e as ideias cristalizados no senso comum, em busca de enxergar as práticas e os vetores 

históricos que os constituem. 
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3.2.1 A desobediência de Thoreau 
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Eu gostaria de adquirir a simplicidade, os 

sentimentos nativos e as virtudes da vida selvagem; 

despojar-me dos hábitos artificiais, preconceitos e 

imperfeições da civilização; [...] e encontrar, em 

meio à solidão e grandeza do Oeste selvagem, visões 

mais corretas da natureza humana e dos interesses 

do homem. A estação das neves seria a preferida, 

para que eu pudesse experimentar o prazer do 

sofrimento e a novidade do perigo.  

 

(Estwick Evans, Uma excursão pedestre de 6 mil 

quilômetros pelos estados e territórios do Oeste, 

1818). 

 

Fui para o bosque porque queria viver 

deliberadamente, defrontar-me apenas com os fatos 

essenciais da vida, e ver se podia aprender o que 

tinha a me ensinar, em vez de descobrir à hora da 

morte que não tinha vivido. 

 

(Henry David Thoreau, Walden ou A vida no bosque, 

1845). 

 

 

Um dos casos privilegiados no decorrer desta análise é o do andarilho, naturalista e 

ativista social estadunidense Henry David Thoreau, autor dos clássicos A Desobediência 

Civil, de 1849, e Walden ou A vida no Bosque, de 1854, autobiografia na qual relata a 

experiência de dois anos e dois meses morando, em extrema solidão, em meio a natureza 

selvagem. “A vida que os homens louvam e consideram bem-sucedida é apenas um tipo 

de vida”, observava o filósofo. “Por que havemos de exaltar só um tipo de vida em 

detrimento das demais?” (2018, p. 32). Graças ao modo de existência que criara para si, 

Thoreau se tornou um dos ícones da ruptura, um símbolo da subversão, influenciando 

figuras célebres de outras gerações, como Gandhi, Tolstói e Martin Luther King. Um 

século e meio após a sua morte, a força do seu pensamento continua a ecoar entre os 

“espíritos rebeldes” que vagam na sociedade, reforçando a relevância de sua obra. Parte 

dessas reflexões são abordadas nessa tese, a fim de compreendermos tanto as suas ferozes 

críticas empreendidas à sociedade moderna como os meios por ele encontrados para tentar 

resistir à servidão das “gaiolas de ferro”. E, ainda, no intuito de buscar aquilo que pode 

ser compreendido, ou não, como “extemporâneo” (Nietzsche, CI, II) em seu pensamento, 

capaz de ser, ao mesmo tempo, próprio de seu tempo e, mesmo assim, escapar a ele, 

tornando o estilo de vida que criara para si, de certo modo, atemporal e, por isso, mais 

potente e livre. Pois como ressaltara o filósofo,  
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O orador se entrega à inspiração de uma ocasião passageira, e fala à 

multidão diante dele, fala aos que podem ouvi-lo; mas o escritor, que tem 

como ocasião sua vida mais constante, e que se distrairia com o momento 

e a multidão que inspiram o orador, fala ao intelecto e ao coração da 

humanidade, a todos em qualquer época que podem entendê-lo (1954, p. 

105). 

No dia 4 de julho de 1845 – data de comemoração da Independência dos Estados 

Unidos –, Thoreau, aos 28 anos de idade, renunciou ao modo de vida que lhe propiciava o 

capitalismo em plena ascensão para morar à beira do lago Walden, em Concord, no estado 

de Massachusetts. Tal impulso libertário era uma denúncia a toda espécie de alienação e 

de escravidão presente nos cativeiros disciplinares, bem como aos entretenimentos 

subsidiados pelo capital. Era também uma crítica à soberania do Estado, à técnica, à 

ganância do industrialismo, à influência da imprensa e aos ritmos do sistema fabril. E, 

sobretudo, uma tentativa de expansão da sensibilidade e de transformação nos próprios 

horizontes do ser, em busca de se curar dos venenos da civilização e de se conectar 

consigo, com o mundo e com a natureza. Esse gesto ancorava-se no apelo ao “selvagem” e 

à vida “natural” e “livre”, sem comunicação, notícias, dinheiro e rastros facilmente 

identificáveis. “Não temo espíritos, fantasmas, dos quais sou um – isso meu corpo pode --, mas 

temo corpos, tenho medo de encontrá-los”, dizia o escritor. “Queremos morar perto do quê?”, 

questionava-se, “certamente não gostaríamos de viver perto de muita gente, nem da estação de 

trem, da agência do correio, do bar, da igreja, da escola, da mercearia [...] descobri que nem o 

maior esforço das pernas consegue aproximar dois espíritos” (1854, p. 133), revelava, 

dando pistas acerca do senso de incompatibilidade que nutria em relação aos sujeitos de 

sua época. A respeito da ida para a floresta, o filósofo declarava o seguinte:  

Queria viver profundamente e sugar toda a polpa da vida, de modo tão 

vigoroso e espartano a ponto de desbaratar tudo o que não fosse vida, 

abrindo e limpando uma larga clareira, para encurralar a vida num canto e 

reduzi-la aos termos mais básicos (Thoreau, 1849, p. 49).  

Durante o período de isolamento, morando numa pequena cabana construída com 

as próprias mãos à beira do lago Walden, Thoreau dedicava os dias tanto ao plantio e à 

subsistência do corpo físico como a “purificação da alma”, através de viagens oníricas, 

estimuladas pela leitura e pela escrita e, principalmente, pelas intermináveis caminhadas 

entre bosques, campos e morros. Como fazia questão de ressaltar, essas perambulações 

diárias, em silêncio e solidão, eram uma arte de “conversão espiritual” (Gros, 2018), um 

meio potente de aquecer a vitalidade e de nutrir a interioridade; e nada tinham a ver com a 

prática de exercícios físicos para fortalecer os músculos, por exemplo. Pois, como 
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escreveu, não adiantava andar dezenas de quilômetros mata adentro se os caminhos 

explorados não fossem conduzidos pelos instintos; ou se os pensamentos estivessem 

desconectados do corpo, perdido entre preocupações, obrigações ou qualquer outro tipo de 

reflexão que não estivesse voltada à própria caminhada. “O pensamento sobre algum 

trabalho passa pela minha cabeça, e isso já basta para que eu não esteja onde está meu 

corpo – fico fora de mim”, sintetizava (1854, p. 87). Com efeito, para se esquivar dessas 

distrações e imergir em si mesmo, avaliava ser indispensável andar como um camelo: isto 

é, ruminar enquanto se locomovia.  

Uma de suas críticas residia justamente no fato de seus contemporâneos terem se 

tornado prisioneiros do destino que criaram para si: uma existência de escravidão e 

assujeitamento, a seu ver, norteada tanto por necessidades supérfluas como por um 

pensamento de rebanho, resignado e obediente. “A opinião pública é um fraco tirano 

comparado à nossa opinião sobre nós mesmos” (1847, p. 21), cotejava. Na medida em que 

cada um se concebia enquanto “servo”, seus atos não poderiam nada além do que efetivar 

aquela condição. Acreditava que as “falsas preocupações” criadas pela sociedade, assim 

como as rotinas extenuantes de trabalho, impossibilitavam os sujeitos de terem um tempo 

livre para se dedicar ao que, de fato, deveria importar: o cultivo do caráter, com autênticas 

doses de integridade cotidiana. “Não tem tempo de ser nada além de uma máquina”, 

queixava-se o autor, pouco antes de lhes conferir o seguinte diagnóstico: “a grande 

maioria dos homens leva uma vida de calado desespero”. Esse mal-estar, contudo, 

parecia-lhe “estereotipado” e pouco refletido, encoberto pelos jogos de prazer da 

civilização, sempre procrastinados e (quase) nunca vividos. “Não há diversão neles, pois 

esta vem depois da obrigação”, atentava, refletindo acerca daquela engrenagem 

tipicamente disciplinar, ancorada no dever (Thoreau, 1854, p. 22). 

O autor considerava o “tempo livre” um bem precioso demais para ser vendido à 

sociedade a qualquer preço, movido mais pela obrigação de “ganhar a vida” do que pelo 

“amor à vida” em si. Nesse caso, não restaria nada que fizesse a existência valer a pena, 

pois nenhuma riqueza era capaz de comprar a liberdade e a independência. O trabalho, 

neste sentido, não deveria estar atrelado a uma perspectiva de lucro, a uma mera 

subsistência, mas antes ter fins morais ou científicos, que mobilizassem o trabalhador na 

direção de um objetivo maior. “Não contrate um homem que faça seu trabalho por 

dinheiro, mas um homem que trabalhe por amor àquilo que faz”, recomendava o filósofo 

(1947, p. 128).  
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Adepto do desapego e da vida simples, Thoreau acreditava que somente em 

constante contato com a natureza, longe do alcance das tiranias do governo e dos 

confinamentos dos aparelhos estatais, estaria preparado para ser si mesmo e “enfrentar os 

verdadeiros problemas da vida com ‘liberdade’” (1847, p. 25). Defendia ser necessário, 

para isso, buscar uma experiência plena e autossuficiente, responsabilizando-se pelos 

próprios meios de sobrevivência, no intuito de aprender tanto as coisas realmente 

“necessárias” para viver – aquelas sem as quais o homem seria incapaz de se manter (o 

alimento, o abrigo, a roupa e o combustível) – como as estratégias para obtê-las. “Todos 

os grandes empreendimentos são autossustentáveis”, atentava. Em suas obras, o escritor 

pregava a libertação das convenções sociais e das obrigações da civilização, bem como a 

abstenção de qualquer pretensão de acumulação de bens e de apegos excessivos a 

familiares, amigos, confortos e negócios. Pois, para ser independente, era preciso se 

colocar sempre disposto a partir, à primeira ameaça do inimigo, de mãos vazias, rumo a 

uma nova aventura. “Enquanto for possível, vivam livres e sem compromissos” (1849, p. 

42), insuflava, “pois a riqueza do homem é proporcional à quantidade de coisas que ele 

pode abrir mão” (1849, p. 40). Afinal, as “aves não cantam dentro das grutas, nem as 

pombas cuidam de suas inocências nos pombais” (1849, p. 33).  

Outra concepção levada a ferro e fogo pelo filósofo, em busca de alcançar a 

“verdadeira vida”, era a seguinte: desobedecer ao Estado e ao instinto ante o primeiro 

sinal de sua “voz interior”. Encarava a “desobediência” não apenas como um princípio 

abstrato, mas sobretudo como um dever diante de tudo aquilo que julgava injusto e pouco 

afeito à humanidade e à preservação das faculdades “mais elevadas” ou “poéticas” do ser. 

Neste ponto residiria também o grande exercício de sua função: a de filósofo. Para exercê-

lo não bastaria apenas professar pensamentos sutis e tratar de problemas teóricos 

sensíveis, mas, principalmente, resolvê-los na prática; amar a sabedoria a tal ponto de 

fundir-se a seus preceitos, prezando sempre pela simplicidade, generosidade, justiça e 

confiança. “Atualmente existem professores de filosofia, mas não filósofos”, denunciava o 

autor (1854, p. 27). Pois, como poderia ser um sábio se não era capaz de se valer de um 

“calor vital” maior do que os demais, presos em suas cegueiras conformistas? E ainda: que 

serventia haveria em proferir discursos críticos ao sistema se, ao fim e ao cabo, restasse-

lhe apenas a obediência passiva, responsável por fortalecer os mecanismos aos quais se 
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ocupara em denunciar? Por fim, interrogava: ao agir desse modo, não estariam eles 

reproduzindo as mesmas vidas miseráveis de seus contemporâneos?13  

A relação que Thoreau estabelecia com a leitura se tecia a partir do mesmo 

propósito. Quando lia um livro realmente inspirador, tinha a necessidade de devorá-lo até 

a última página. Não porque sentia-se no compromisso de examiná-lo minuciosamente, 

em favor de uma mera esperteza intelectual, mas sobretudo porque estava afoito por 

extrair dele ensinamentos que pudessem ser aplicados à vida o quanto antes. “O  que 

começo pela leitura devo terminar pela ação”, enfatizava. Neste sentido, Frédéric Gros, na 

obra intitulada Desobedecer, de 2018, atenta para certo conflito entre a proposta 

thoreauriana e a intervenção kantiana. Enquanto o filósofo alemão defendia a 

desobediência através da reflexão crítica – por meio da razão pura, definida a priori –, 

estabelecendo a teoria como lócus de sua manifestação, Thoreau instituía que a 

desobediência era o próprio instrumento crítico, necessitando da experiência e da 

manifestação prática para se estabelecer como tal.  

Um exemplo que convém ser mencionado, nesse sentido, era a sua famosa recusa 

em pagar os impostos estatais, considerados um requisito fundamental para exercer a 

cidadania por meio do voto. Enxergava nessa tática uma forma de confronto direto com o 

governo norte-americano, através de um porta-voz fardado que não se intimidava em bater 

à sua porta anualmente: o agente fiscal. Eis o momento em que sentia o poder 

governamental lhe dizendo, cara a cara: “Reconheça-me”. Era também era a oportunidade 

supostamente perfeita para lhe dizer um sonoro “não”. Negá-lo seria o passo mais efetivo 

para combatê-lo, um meio de expressar todo o seu descaso e descontentamento. Assim se 

iniciaria a revolução, a seu ver: mediante um pequeno (e certeiro) ponto de partida, cujas 

ressonâncias seriam propaladas para sempre. Se todos ouvissem as suas consciências 

acerca do que é “certo” e renunciassem à ordem soberana, incluindo o cobrador de 

encargos, o Estado não hesitaria em alterar o rumo da sua atuação: a revolução estaria 

então consumada. 

 
13 Nessa mesma direção, naquele mesmo ano de 1845 em que Thoreau fora viver na floresta, seu contemporâneo 

Karl Marx, escrevia as “Teses sobre Feuerbach”, que vieram a ser publicadas somente em 1888, meia década 

após a sua morte. No manuscrito, Marx faz críticas a todas as formas de idealismo filosófico da época e, 

particularmente, ao materialismo contemplativo dos hegelianos. “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo 

de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo”, diagnosticava Marx (§11), em sintonia com a 

reflexão thoreauriana. Sua crítica denunciava, mais precisamente, o jovem hegeliano Ludwig Feuerbach, como 

veremos na 5ª tese do manuscrito: “Feuerbach, não contente com o pensamento abstrato, apela ao conhecimento 

sensível [sinnliche Anschauung]; mas não toma o mundo sensível como atividade humana sensível prática”.  
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A punição direta decorrente dessa rebeldia, no entanto, veio a ser aplicada seis 

anos depois, em uma das visitas do agente fiscal à sua residência, após o retorno à 

civilização. Ao recusar-se mais uma vez a quitar os tributos, o funcionário sentiu-se na 

obrigação de cumprir com o seu dever e encaminhá-lo à prisão. O encarceramento não 

durou muito, todavia; Thoreau foi liberado no dia seguinte, à contra gosto, mediante o 

pagamento de suas dívidas por um conhecido. “Nem por um momento me senti 

confinado”, relatava orgulhoso acerca daquela experiência. Em vez de se culpar por 

qualquer infração cometida ou temer a anormalidade devido à má conduta, o andarilho 

declarou que, após ser preso, enterrara qualquer resquício de respeito que ainda nutria 

pelo Estado. “Não nasci para ser coagido. Respirarei à minha própria maneira. Vamos ver 

quem é mais forte”, desafiava (1849, p. 25).  

Considerava a prisão um “desperdício de pedras e argamassas”; um templo mal 

aproveitado de homens livres e honrados que, assim como ele, tinham a dignidade de lutar 

contra um sistema arbitrário que se aproveitava da superioridade da sua força para 

aprisionar qualquer um injustamente. Para Thoreau, a instituição estatal era 

superestimada, colocada acima da própria “lei da humanidade”, enquanto se encarregava 

de corromper o caráter gregário dos sujeitos e atrofiar a sua consciência. Com efeito, 

constatou o seguinte: “o verdadeiro lugar para um homem justo é também a prisão”, pois 

seria essa a única casa, num “estado escravo”, na qual um homem livre podia “viver 

honradamente” (1849, p. 20). Sobre a noite em cárcere privado, ele narra:  

Em cada ameaça e em cada cumprimento havia um erro grosseiro, pois 

eles pensavam que meu principal desejo era estar do outro lado daquela 

parede de pedra. Eu não podia deixar de sorrir ao constatar o modo 

laborioso como trancavam a porta às minhas reflexões, que no entanto 

seguiam sem qualquer obstáculo ou dificuldade, sendo que elas eram 

tudo o que havia de perigoso. Como não podiam me alcançar, eles 

tinham resolvido punir meu corpo, como meninos que, por não ter como 

atingir alguém a quem odeiam, maltratam-lhe o cão (Thoreau, 1849, p. 

25, grifos nossos). 

Os repressivos mecanismos disciplinares, que costumavam ser tão eficientes 

quanto repressores na correção daquelas subjetividades desviantes modernas, pareciam 

não lhe fazer o mesmo efeito. A sua consciência moral estava sob o domínio de uma 

autoridade que julgava superior: “si mesmo”. Trata-se de uma concepção de si 

indelegável, provavelmente influenciada pelo cogito cartesiano (“penso, logo existo”) e 

pelo ego transcendental kantiano (Gros, 2018), que não poderia ter ação outra senão 
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aquela ditada pela própria consciência. Esta sim, parecia-lhe lúcida, objetiva e detentora 

de toda a sua verdade, incapaz de um engano ou falso julgamento. “O gênio interior 

jamais extraviou quem os seguisse”, afirmava.  

Eis um dos grandes paradoxos de sua narrativa: embora fosse um defensor da vida 

livre, selvagem e primitiva, esforçava-se em superar os impulsos errantes, irracionais e 

desejantes do ser, julgando-os como de natureza inferior, enquanto buscava “viver em 

conformidade com os princípios mais elevados”.14 Com efeito, levava uma vida devota à 

castidade e a evitações de vícios como a bebida, o fumo e a carne. “O homem flui 

imediatamente para Deus quando o canal da pureza está desobstruído”, avaliava, pois é 

“abençoado quem tem a certeza de que o animal dentro de si morre dia e a dia e o ser 

divino se instala” (1857, p. 211). A mente, portanto, deveria se encarregar de habitar o 

corpo e redimi-lo das fraquezas, em sinal de respeito a si. Entre a virtude e o vício, 

julgava a “bondade” como o único investimento seguro.  

Como oportunamente elucida Jeffrey Cramer (2017), um dos maiores especialistas 

na obra do filósofo, o pensamento thoreuriano tinha fortes influências do 

transcendentalismo americano, inspirado tanto no idealismo kantiano e pós-kantiano como 

no romantismo inglês e alemão. Pautava-se numa verdade moral universal, dogmática e 

abstrata, que transcende as experiências cotidianas. As noções de certo e errado, portanto, 

não necessitavam de um aprendizado prévio, mediado pela cultura e pelos aparelhos 

estatais; uma vez que a civilização parecia estar imbuída em escravizar a consciência e o 

entendimento humano. Em vez disso, suas concepções são intuídas na experiência, a partir 

da constituição de Deus, a única eterna e justa, escrita na própria divindade do ser, e não 

na Bíblia ou ditada por qualquer religião (Thoreau, 1949). Sua consciência, portanto, não 

estava à mercê do Estado e do mundo, mas de um outro credor, o único ao qual devia 

respeito e obediência: a Lei divina.  

Custava-lhe menos cumprir as penas das transgressões ao Estado do que lhe 

custaria obedecer aos seus mandamentos, traindo a si. Esse sim seria um desvio 

imperdoável. “Penso que devemos ser primeiro homens, e só depois súditos”, 

 
14 Essa contradição fica clara no capítulo “Leis Superiores”, de Walden, nas seguintes passagens: “Eu 

encontrava, e ainda encontro, em mim um instinto para uma vida mais elevada ou, como dizem, espiritual, como 

ocorre com muitos homens, e um outro instinto para um nível primitivo e a vida selvagem, e reverencio ambos”. 

Mais adiante, declarou: “Temos consciência de um animal dentro de nós, que desperta na proporção em que 

nossa natureza mais elevada adormece. É réptil e sensual, e talvez não possa ser totalmente expelido; como os 

vermes que, mesmo em vida e com saúde, ocupam nosso corpo [..] Ah, quanta degradação quando me sinto 

tentado por eles! [...]. A natureza é difícil de vencer, mas deve ser vencida” (p. 213). 
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reivindicava, “a única obrigação que tenho o direito de assumir é a de fazer em qualquer 

tempo o que julgo ser correto” (1845, p. 9). Afinal, a seu ver, a lei sequer tornava as 

pessoas mais justas. Em seu lugar, transformava-as em “agentes da injustiça”, levando-as 

a renunciar às suas consciências – e, até mesmo, a ir contra elas – em prol de um 

legislador; tal como acontecia com os soldados, que, em respeito à pátria, marchavam em 

direção aos caminhos tortuosos e sangrentos da guerra, mesmo “contra as suas vontades”. 

Defendia que, para combater as injustiças do Estado, o indivíduo deveria se tornar uma 

espécie de atrito para restringir a sua zona de intervenção, recusando-lhe lealdade, ainda 

que para isso precisasse violar a lei: “Deixe que sua vida seja uma contra-fricção que pare 

a máquina” (1845, p. 18), recomendava enfaticamente. Pois, caso con trário, corre-se o 

risco de se tornar “peça da engrenagem” (Gros, 2018, p. 153). 

Daí se teciam as suas pesadas críticas à falta de distinção moral do homem 

civilizado, que colocava o corpo a serviço do Estado, enquanto era destituído de qualquer 

iniciativa ou livre pensamento. Servia obedientemente ao sistema, mesmo que, em troca, 

tivesse que atender tanto a Deus como ao Diabo. “Homens assim são geralmente 

estimados como bons cidadãos”, constatou pesarosamente. Por outro lado, aqueles que 

tinham capacidade de opor resistência – os “verdadeiros heróis” e “reformadores” – eram 

tratados como inimigos, pois, ao agir guiados pelas próprias virtudes, não lhes restaria 

alternativa outra senão resistir à tirania da autoridade. E, assim, tornar-se-iam 

verdadeiramente úteis à sociedade, na “qualidade de homem” e não de “máquina”. 

Diante dessa constatação, questionava a eficácia do modelo democrático, incapaz 

de fazer o bem e de propagar a justiça universal. Pois, para ser verdadeiramente íntegro, 

não bastava desejar ou torcer por aquilo que considerava “correto”, deixando a sorte à 

mercê de uma maioria aritmética conformista, representada pelo governo; mas lutar para 

que tais valores prevalecessem e imperassem sobre os demais, mesmo que os 

contrariassem. “A lei nunca tornará livres os homens; são os homens que precisam tornar 

livre a lei”, enfatizava. E somente mantendo-se fiel a si, abdicando do espírito de rebanho, 

seria possível livrar-se dos preconceitos estabelecidos pelos costumes do homem 

civilizado e dos sentimentos perniciosos, como a culpa, o medo e a melancolia.  

Apesar das severas críticas ao Estado, cabe ressaltar que Thoreau não se 

considerava antigovernista, mas acreditava que os interesses dessa instituição 

privilegiavam uma elite corrompida, enquanto exigia dos desfavorecidos uma obediência 

inerte e servil. Embora o aparelho estatal fosse um mal necessário, a sua atuação deveria 
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ser mínima, assim como a obediência a ele. A seu ver, cabia ao sujeito, soberano, toda a 

capacidade de invenção, ação, pensamento e iniciativa; enquanto ao Estado, restaria 

apenas o compromisso de fazer política e estabelecer a ordem básica, interferindo o 

mínimo possível nas trajetórias individuais e no livre comércio.  

Para obter um governo melhor, o sujeito precisava, primeiramente, ser “livre” e 

agir individualmente em respeito ao bem comum e a si mesmo, em busca da “excelência 

absoluta”, colocando a justiça acima de qualquer interesse, “custe o que custar”. Para isso, 

não bastava apenas obedecer às “leis justas”, mas refutar todas as práticas que considerava 

injustas e pouco virtuosas. “Se eu, injustamente, arranquei à força a tábua de salvação de 

um homem que estava se afogando, devo devolvê-la mesmo que eu me afogue”, pois, 

“aquele que quer salvar sua vida dessa maneira, deve perdê-la”, exemplificava (1947, p. 

12).  

O impulso libertário de Thoreau não se voltava para abolição das leis nem para 

uma revolução coletiva. Tratava-se, sobretudo, de “um trabalho ético sobre si”, uma 

tentativa de salvação da própria alma (Gros, 2018). “Não sou responsável pelo bom 

funcionamento da máquina da sociedade. Não sou filho do maquinista”, ironizava. Não 

considerava que o indivíduo tinha a obrigação de trabalhar na erradicação do mal, mas sim 

o dever de “manter as mãos limpas”. E somente sendo um “amante da lei e da ordem”, da 

verdade e da justiça, que se poderia observar tão atentamente cada violação do governo e 

resistir aos seus ditames. 

Consideramos a trajetória de Thoreau bastante sintomática daquele capitalismo 

industrial em ascensão que ele vivenciou, tendo nascido em 1817 e morrido em 1862. 

Trata-se, portanto, de uma subjetividade que só poderia ter sido forjada dentro daquele 

arranjo social, sufocado pelas armaduras burocráticas do Estado e pelo decoro da moral 

burguesa. Tanto as suas críticas quanto a sua trajetória eram munidas de um poderoso 

instrumental da razão, bastante influenciado pelas promessas iluministas, ao mesmo tempo 

em que se apoiava nos ímpetos românticos que o conduziram a mergulhos sensíveis nas 

profundezas da vida interior.  

Ao mesmo tempo e, pelo mesmo motivo, cabe ressaltar a potência do seu 

pensamento e, sobretudo, a ousadia da vida que inventara para si. Esse mérito fica ainda 

mais evidente por ter acontecido em pleno século XIX, numa sociedade capitalista em 

ascensão, capturada pelos mecanismos de repressão disciplinares e pelo dever da 

obediência em todo seu auge de inspiração protestante. Thoreau vivia de modo tão 
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independente como revolucionário, buscando manter-se fiel e coerente aos próprios 

princípios, para além de qualquer religião ou instituição. Até mesmo a sua crença em 

Deus foi ressignificada e potencializada em favor da criação de novos possíveis.  

À diferença de seus contemporâneos, resignados e subservientes, o filosofo lutava 

pela liberdade a cada manhã e a cada leitura; a cada tarde e a cada caminhada. Do alto dos 

morros inexplorados podia enxergar, a léguas de distância, os sinais da “civilização”. 

Naquele flagrante percebia o quanto todo aquele aparelho estatal, juntamente com os seus 

habitantes e mandamentos, ocupavam um espaço pequeno na paisagem. Eis então o 

instante em que se concebia livre, único e indelegável, parte de algo maior, mais profundo 

e divino. Os motivos que o levaram a sair da natureza e a voltar à civilização não são 

provenientes de afetos menos alegres e ativos: “Deixei a mata por uma razão tão boa 

quanto a que me levou para lá”, escreveu em 1854, “talvez me parecesse que eu tinha 

várias outras vidas a viver, e não podia me dedicar mais tempo àquela” (1857, p. 305).  

As crenças de Thoreau eram mediadas tanto pelos sotaques da sua cultura como 

pelos valores da modernidade, mesmo que se servissem de uma crítica a eles e lhes 

escapassem. “Toda formação histórica diz tudo o que pode dizer, e vê tudo o que pode 

ver”, enfatizava Foucault (apud Deleuze, 1992, p. 121). Neste sentido, as próprias 

estratégias de resistência de cada regime de poder são também sintomáticas de uma época 

e só podem ser concebidas à luz de seu tempo, buscando responder às questões que lhe 

aparecem num contexto específico amalgamadas numa teia própria de percepção e de 

construção de sentido. Pois, como atenta o filósofo italiano Giorgio Agamben no texto “O 

que é o contemporâneo?”, de 2008, na esteira nietzschiana, pertence de fato a seu tempo 

aquele que não se adere totalmente a ele. Ou seja, aquele que não se adequa às suas 

exigências e que é capaz de lhe tomar distância para conseguir, de fato, olhá-lo fixamente 

e enxergar para além das luzes: isto é, encarar a escuridão, buscando mergulhar nas suas 

trevas e escrever sobre os seus obscuros, ainda que seja inevitavelmente efeito deles.  

É justamente graças a esse “anacronismo” e a essa “dissociação”, que Thoureau se 

tornou habilitado, em maior ou menor grau, para perceber e apreender o seu mundo mais 

do que outros. Algo comparável ao que fizeram os escritores mencionados nos tópicos 

anteriores, alguns dos quais serão abordados a seguir. Por outro lado, não surpreende 

também que esse imaginário de revolução tenha sido pensado na era moderna, berço do 

futuro e da crença no progresso. 

 



84 

 

3.2.2 A rebeldia dos Beats 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 



85 

 

Não há barreira, fechadura ou 

ferrolho que possas impor 

à liberdade da minha mente. 

 

(Virginia Woolf, Um teto todo seu, 1929) 

 

 

Amarguras, recriminações, conselhos, moralidade, 

tristeza, tudo isso tinha ficado para trás e à sua 

frente descortinava-se a alegria esfarrapada e 

extasiante de simplesmente ser. 

 

(Jack Kerouac, On the road, 1951) 

 

 

Outro caso sobre o qual nos debruçaremos aqui é o dos escritores que compuseram 

a Geração Beat nas décadas de 1950 e 60, no intuito de compreendermos parte das críticas 

por eles realizadas, bem como as estratégias de resistência criadas naquele tempo. Em 

seus textos, considerados obscenos e censurados na época, autores como Jack Kerouac, 

Allen Ginsberg e William Burroughs narravam as aventuras de uma vida nômade, 

introspectiva e desregrada, que se passa entre o submundo das drogas, da boêmia e das 

estradas, regadas à álcool, orgias sexuais, amor livre e misticismo. Graças à insolência 

desses intelectuais, que insuflaram a sociedade moderna com um sopro vital de criação e 

destruição, o famoso movimento cultural estadunidense ganhou uma série de adeptos ao 

longo dos anos, alcançando uma enorme influência em todo o Ocidente, que abarca desde 

o nascimento do movimento hippie até a emergência das gerações seguintes. 

As obras lançadas por parte daqueles membros ajudaram a dar sentido às angústias 

inconformistas da época, abrindo os caminhos da contracultura, bem como das rebeliões 

juvenis da década de 1960. A partir daí, cada vez mais jovens se sentiram estimulados a 

colocar a mochila nas costas e sair pelo mundo, movidos por uma fome do espírito e por 

um anseio de intensidades que excediam a imaginação moderna. Nesse gesto de recriação 

de si e de expansão da própria compreensão da vida, esses espíritos transgressores 

ansiavam em se afastar das toxinas do capital e de qualquer espécie de calmaria, 

segurança ou alienação. Para isso, buscavam romper com toda e qualquer relação tecida 

no interior dos opacos muros burgueses, deixando para trás familiares, amigos, posses, 

empregos, dinheiro e convenções sociais.    

Se os cidadãos modernos se esforçavam em obter um quinhão de “segurança” em 

troca de um quinhão de “felicidade” (Freud, 2010); os espíritos aventureiros encaravam o 

risco como uma necessidade da alma, um sinal de saúde e de vida. “Segurança? Isso é 
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algo que você pode conseguir na cadeia”, ironizava Charles Bukowski, mencionando os 

“benefícios” daquela instituição chave da modernidade: “três metros quadrados, nada de 

aluguel a pagar, nenhum bem de consumo, imposto de renda, criança para sustentar. 

Nenhuma taxa de licenciamento de carro. Nenhuma multa. Nenhuma detenção por dirigir 

bêbado. Nenhuma perda na corrida de cavalo”; e, ainda, “assistência médica gratuita. 

Camaradagem com aquelas pessoas com os mesmos interesses. Igreja. Enterro grátis” 

(2011, p. 66).  

Em vez de se adaptarem à tranquilidade da vida rotineira e enfadonha, tal como os 

seus contemporâneos, sempre ocupados demais com deveres e punições normalizadoras; 

aqueles sujeitos ansiavam viver experiências que iam além do conhecimento do mundo e 

de qualquer interpretação prévia acerca da vida. Eram instigados tanto pelo mistério 

obscuro da mortalidade como pelos imperativos enunciados pelos impulsos do corpo; 

buscando se guiar mais pelos desejos de atingir os próprios objetivos traçados do que por 

medos, receios ou mandamentos exteriores. “Não se deve negar que estar solto no mundo 

sempre foi estimulante para nós”, dizia Wallace Stegner, na obra The American West as 

Living Space, “está associado em nossas mentes à fuga da história, opressão, lei e 

obrigações maçantes, com liberdade absoluta”.  

O estopim para o nascimento do movimento Beat foi o american way of life 

triunfante no pós-Segunda Guerra Mundial, em meados da década de 1940, que marcava a 

consolidação do regime disciplinar fordista e a esperança de desenvolvimento do 

Ocidente. Enquanto a nação celebrava a perspectiva de progresso, embalada pela 

ampliação das ofertas de emprego e pela explosão do consumo, assim como pelos avanços 

da técnica e da racionalidade científica; um grupo de amigos de distintos estratos sociais 

lançava ferozes críticas à prosperidade norte-americana. Tal inconformismo político 

diante do rumo do país era ainda reforçado pela desesperança de qualquer perspectiva 

revolucionária proveniente dos proletários industriais sindicalizados, que pareciam cada 

vez mais acomodados frente à economia moderna (Willer, 2014). Com efeito, Kerouac e 

seus amigos se rebelaram contra toda espécie de conservadorismo, criando formas de 

expressão que dessem conta das problemáticas daquele tempo, a partir da construção 

coletiva de uma realidade alternativa.  

As denúncias mais recorrentes eram dirigidas contra o materialismo, à 

desigualdade e à subserviência às leis, bem como ao deslumbramento tecnológico e à 

massificação da sociedade. Entre as estratégias subversivas adotadas por eles, destaca-se à 
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adesão a um estilo de vida errante e insubordinado, narrado minuciosamente numa ampla 

produção literária de inspiração autobiográfica. Nesses textos, os jovens escritores não se 

furtavam em fazer apologia à marginalidade, à perturbação da ordem, à simplicidade e à 

pobreza, concebidas como condições prévias de resistência política, além de meios 

potentes de transformação da consciência e de liberdade.  

“Tudo me pertence, porque eu sou pobre”, declarava Kerouac, numa das famosas 

frases que deu o tom àqueles “espíritos livres”. Foi dele também o livro mais simbólico de 

sua geração: On the road, publicado em 1957, após seis anos de constantes recusas 

editorais e diversas adaptações. Na versão original da obra, escrita em três semanas sob 

efeito de benzedrina e café, o autor prezou por uma prosa espontânea e por um fluxo 

textual ininterrupto, respeitando o próprio movimento caótico do pensamento e a 

oralidade do texto, sempre cadenciado pelo ritmo do jazz – o gênero musical de maior 

inspiração para os Beats. O romance, inebriado por um frescor libertário e por uma 

sequência de digressões, imagens, visões e descobertas, narra em primeira pessoa as 

aventuras vividas pelo autor durante os sete anos em que passou na estrada – entre 

caronas, carros roubados e longas caminhadas –; desbravando os subterrâneos dos Estados 

Unidos, na companhia do amigo Neal Cassidy. “Não tenho nenhum outro lugar para ir que 

não sejam todos os lugares”, dizia. Eis, naquelas páginas, sem fôlego nem parágrafos, um 

extenuante processo de expansão de si e de elevação espiritual, imerso no hedonismo, na 

insubordinação às regras, no submundo e no resgate das orgias dionisíacas.  

Numa era marcada tanto pelo rigor das normas como pelo temor da anormalidade, 

a trajetória do escritor foi estabelecida por várias tentativas de perfurar as regras e os 

interditos em pleno vigor naquela antiquada maquinaria moderna. Ao longo da vida, o 

escritor lutou contra toda modalidade de autoridade, exploração e disciplina, preferindo 

ser internado como louco a ter que servir ao exército estadunidense. Em outra ocasião, 

chegou a renunciar a uma bolsa de estudos na Universidade de Columbia para viver de 

subempregos temporários, em combate ao elitismo, às amarras da “gaiola de ferro” e a 

toda formalidade ou perspectiva burocrática de carreira. “Dedico-me à minha arte, meu 

sono, meus sonhos, meus trabalhos, meus sofrimentos, minha solidão, minha loucura 

única, minha infinita absorção e fome, porque não posso me dedicar a nenhum outro ser”, 

declarava. 

A exemplo do caso de Thoreau, uma de suas referências literárias, Kerouac era 

amante das perambulações despreocupadas e distraídas, como um típico flâneur 
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baudelairiano guiado pelo acaso. “A vida está na estrada”, enfatizava nas páginas de On 

the road. Encarava essas aventuras como atos religiosos; uma via sagrada de alcançar a 

transcendência, em conexão com a natureza, com os mistérios da humanidade e consigo 

mesmo. Embora os espaços subterrâneos fossem palcos privilegiados para toda espécie de 

experimentação, eles não eram imprescindíveis para que as explorações introspectivas, 

espirituais e temporais ocorressem em outros ambientes, como atentara. “Percebo que não 

importa onde eu esteja, seja em um quartinho repleto de ideia ou nesse universo infinito 

de estrelas e montanhas, tudo está na minha mente. Não há necessidade de solidão”, 

declarava Kerouac. Se essa solidão não era necessária, o motivo não era o fato de o 

escritor carecer de companhia ou por querê-las por perto, mas porque estar consigo 

mesmo já significava estar povoado por muitos. “Tenho muita companhia em casa, 

principalmente de manhã, quando ninguém aparece”, dizia o autor de Desobediência 

Civil, em sentido semelhante (1854, p. 136), “com o pensamento, podemos estar ao nosso 

próprio lado, num sentido saudável” (idem, p. 134). 

Assim como as obras de Kafka e Melville, a literatura do líder Beat se destinava a 

enunciar povos oprimidos e marginalizados (Lopes, 2015), que não cessavam de insurgir 

contra as dominações e só encontravam expressão através desses escritos e escritores 

(Deleuze, 1993). Tal ousadia se acentuava ainda mais numa época de forte intolerância, 

repressão e padronização dos comportamentos. Isso não quer dizer, no entanto, que o 

autor se ocupava em falar por essas minorias. Em vez disso, ele criava “agenciamentos 

coletivos de enunciação”, no intuito de dar voz às intensidades emanadas pelos potentes 

encontros com outros povos, raças e tribos que o compunham e o ressignificavam. O 

jovem Kerouac era uma espécie de romântico radical que enxergava a marginalidade 

como uma condição superior, uma via para alcançar o “conhecimento verdadeiro” e à 

pureza do ser. Com efeito, dedicava-se a retratar os vagabundos, os errantes e os excluídos 

como sábios ou videntes, pois acreditava que somente aqueles que experimentaram o lado 

obscuro da vida tinham acesso a revelações divinas (Willer, 2014). “Para mim, pessoas 

mesmo são os loucos, os que estão loucos para viver, loucos para falar, loucos para serem 

salvos, que querem tudo ao mesmo tempo, aqueles que nunca bocejam e jamais falam 

chavões, mas queimam, queimam, queimam...”, exaltava o ficcionista estadunidense, 

numa transbordante ânsia por ultrapassar os limites morais e os aprisionamentos 

identitários que empobreciam o ser (Kerouac, 1957). 
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Contudo, apesar da vida transgressora e do rompimento com qualquer instituição, o 

rebelde era um católico fervoroso com inclinações budistas, revelando a ambiguidade de 

sua personalidade, que oscilava entre a submissão aos valores daquele tempo e a ânsia de 

rebelião. Embora tentasse escapar do juízo alheio, ao exaltar a experimentação e ao prezar 

por uma existência livre, o escritor viveu atormentado pelo peso da própria consciência, 

internalizando certo potencial de anormalidade e de culpa diante dos atos e dos desejos 

desviantes. Por vezes, inclusive, optou pelo caminho da castidade, em nome dos valores 

superiores. “Minha culpa, minha falha, não está nas paixões que tenho, mas na minha falta 

de controle sobre elas”, confessava. Nos diários que escreveu da infância até a morte, 

Kerouac não poupava súplicas a Deus pela absolvição dos pecados carnais, na esperança 

de salvação da alma (Willer, 2014). “Na verdade, não sou um beat, mas sim um estranho e 

solitário católico, louco e místico”, declarava na apresentação de Viajante Solitário, 

publicada em 1960. Apesar desses papeis parecerem um tanto quanto discrepantes, o 

escritor não via contradição neles, pois considerava tanto a loucura como o misticismo um 

caminho à beatitude. Nos manuscritos publicados, esforçava-se em esclarecer que as 

aventuras narradas não eram guias para se tornar um hipster, tampouco divagações sem 

propósito. Tratava-se, sobretudo, de uma busca espiritual, um meio de encontrar a própria 

verdade do ser.  

A religião foi cultuada por vários dos membros daquele movimento, sobretudo 

Ginsberg e Kerouac. No entanto, um novo Deus também parecia emergir em suas crenças. 

Não se tratava mais daquele Deus das religiões institucionais, mas de um sincretismo 

religioso, marcado por diversos cultos, seitas e doutrinas alternativas, com forte influência 

do Oriente (Willer, 2014). Apesar da aparente contradição em relação aos estilos de vida 

que levavam, cabe ressaltar que, para os transgressores religiosos, a fé estava diretamente 

relacionada com a permissão de fazer tudo no mundo, ainda que em embate com os ranços 

culturais que continuavam a atormentar a alma, através de toda sorte de culpabilizações e 

remorsos.  

Num contexto em que as vidas autoimpostas pelos aparelhos estatais, 

condicionadas ao plano da razão e da consciência, encontravam-se cada vez mais 

contestadas, sobretudo pelas vanguardas; as drogas e, sobretudo, os alucinógenos (como o 

LSD e o ácido lisérgico), foram ferramentas potentes de alteração da percepção ordinária 

do cotidiano e de exploração das sensações subjetivas, tão recriminadas como reprimidas 

pelo sistema capitalista em voga. Com efeito, as experiências místicas também se 
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inscreviam nesses mesmos recursos, visando a atingir a sonhada bem-aventurança, através 

de revelações ou epifanias transcendentais, em contato com a transgressão e com a 

experimentação. O desregramento dos sentidos foi um recorrente meio encontrado por 

aqueles “espíritos livres” para alcançar a vidência, testar os extremos do corpo e tentar se 

emancipar das estruturas mentais condicionadas pela cultura, convocando novas maneiras 

de ver, de pensar e de sentir. Não surpreende que a embriaguez e o uso de entorpecentes 

tenham sido cultuados pelos diversos movimentos de contracultura, no impulso de 

desconstruir as verdades (já nem tão) inquestionáveis, acessar novos possíveis e criar uma 

sociedade paralela, menos asfixiante, mais autônoma, autêntica e livre.   

Na sua obra de maior sucesso, intitulada Uivo (1957) – livro de poesia mais 

vendida dos Estados Unidos –, Allen Ginsberg retratava a essência daquela juventude 

transviada:  

Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo 

de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de 

madrugada em busca de uma dose violenta de qualquer coisa, hipsters 

com cabeça de anjo ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo 

estralado da maquinaria da noite, que pobres esfarrapados e olheiras 

fundas, viajaram fumando sentados na sobrenatural escuridão dos 

miseráveis apartamentos sem água quente, flutuando sobre os tetos das 

cidades contemplando o jazz. [...] Foram expulsos das universidades por 

serem loucos & publicarem odes obscenas nas janelas do crânio, que se 

refugiaram em quartos de paredes de pintura descascada em roupas de 

baixo queimando seu dinheiro em cestos de papel [..] morreram noite 

após noite com sonhos, com drogas, com pesadelos na vigília, álcool e 

caralhos e intermináveis orgias (Ginsberg, 1957, p. 27). 

Segundo Claudio Willer, um dos principais estudiosos dos Beats no Brasil, o 

comportamento daqueles jovens foi repudiado em diversas instâncias, no intuito de conter 

a sua propagação e combater as suas rebeldias. No ano de 1958, o chefe do FBI os 

declarou “inimigos públicos” dos Estados Unidos. A imprensa, por sua vez, também não 

se furtou em demonizá-los. Era comum, por exemplo, ver noticiários com relatos de 

assassinatos e de violências associadas aos líderes dos Beats, com fotos dos integrantes 

estampadas nas páginas dos principais jornais estadunidenses, além de boicotes em rádios, 

projetos culturais e diversos tipos de censura.15 A proibição, como é de costume, acabou 

provocando o efeito contrário ao desejado, atraindo um excesso de burburinhos curiosos e 

uma infinidade de simpatizantes ao movimento. Outro escritor que passou por situação 

 

15 A entrevista na íntegra está disponível no seguinte link: <https://www.uai.com.br/app/noticia/e-

mais/2013/03/03/noticia-e-mais,140768/escritor-paulista.shtml>  

https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/03/03/noticia-e-mais,140768/escritor-paulista.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/03/03/noticia-e-mais,140768/escritor-paulista.shtml
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semelhante foi Charles Bukowski, posteriormente associado àquela “Geração Perdida”. 

Esse autor, ao ser consultado acerca da interdição de seus livros, redigiu a seguinte carta:   

A censura é a ferramenta daqueles que têm a necessidade de esconder 

realidades de si mesmos e dos outros. Seu medo é apenas a sua 

incapacidade de enfrentar o que é real, e eu não posso desabafar minha 

raiva contra eles. Eu só sinto essa tristeza terrível. Em algum lugar, na 

sua educação, eles estavam protegidos contra os fatos de nossa 

existência. Eles só foram ensinados a olhar de um jeito, quando existem 

muitas maneiras. [...] Em certo sentido, sinto-me honrado que eu escrevi 

algo que despertou essas pessoas de seu eu superficial. [...] Em nosso 

tempo, nesta época em que qualquer momento pode ser o último para 

muitos de nós, é condenadamente irritante e incrivelmente triste que 

ainda temos entre nós a pequenez, as pessoas amargas, os caçadores de 

bruxas e os declamadores contra a realidade. No entanto, estes também 

pertencem a nós, eles são parte do todo, e se eu não tenho escrito sobre 

eles, eu deveria, talvez o faça, e isso é suficiente. 16 

Tanto a arte como a literatura – sobretudo as que não se enquadravam nos padrões 

canônicos cultuados pela “alta cultura” – foram bastante marginalizadas pelo capitalismo 

industrial. Em contrapartida, tornaram-se uma via fértil de subversão e de resistência 

política, sendo meios poderosos de agredir a sociedade e de escancarar as práticas 

despudoradas encobertas pela hipocrisia burguesa, além de dar visibilidade às minorias e 

denunciar toda mediocridade, repressão e intolerância social. A poesia nascida da escrita 

de vanguarda soava “como grito, como explosão, como bofetão no gosto público”, 

examina o filósofo italiano Franco Berardi (2009, p. 53). Tratava-se também de uma 

tentativa de “levar a imaginação e a delicadeza “para a vida cotidiana, para o movimento 

frenético da metrópole, das fábricas e das insurreições”. Entre os movimentos de 

resistência de forte expressão na era moderna, podemos mencionar os poetas românticos e 

os dândis, que emergiram nos séculos XVIII e XIX; os boêmios, os surrealistas, os 

dadaístas e os anarquistas comunitários, do final do século XIX e início do século XX; e, 

por fim, não menos importantes, os Beats e os hippies, de meados do século XX. 

No poema América, Allen Ginsberg bradava contra as perseguições do Estado aos 

militantes operários e exclamava todo o inconformismo com a guerra, com as instituições 

e com o materialismo que ditavam os rumos da nação. A esse respeito, podemos citar os 

seguintes trechos: “América eu te dei tudo e agora não sou nada”; “vá se foder com a sua 

bomba atômica”; “sua maquinaria é demais pra mim”; “estou cheio das suas exigências 

malucas”; “Quando poderei entrar no supermercado e comprar o que preciso só com 

 
16 A carta na íntegra está disponível no seguinte link: <https://www.lpm-blog.com.br/?p=12547>. 

https://www.lpm-blog.com.br/?p=12547
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minha boa aparência?” “[...] eu não quero me alistar no Exército ou girar tornos em 

fábrica de peças de precisão” (1957, p. 58-62). A denúncia do escritor se dirigia também 

aos discursos que despontavam nos meios de comunicação, como vemos na seguinte 

citação:  

[América] você vai deixar que sua vida emocional seja conduzida pelo 

Time Magazine? Estou obcecado pelo Time Magazine. Eu o leio toda 

semana. [...] Está sempre me falando de responsabilidades. Os homens de 

negócios são sérios. Os produtores de cinema são sérios. Todo mundo é 

sério menos eu. Passa pela minha cabeça que eu sou a América 

(Ginsberg, 1957, p. 60). 

É importante destacar que, antes de se tornar poeta, Ginsberg amargava a 

insatisfação num emprego formal, trabalhando com pesquisa de mercado; e era 

assombrado pelo sentimento de culpa diante da sua sexualidade, até então reprimida. Foi 

graças à indicação do amigo Burroughs que deu início à terapia psicanalítica e às sessões 

de hipnose, encorajando-se a se libertar de tais amarrar e viver como se sentisse melhor, 

assumindo os próprios desejos, ainda que fossem considerados desviantes na época 

(Willer, 2016). A esse respeito, num outro trecho de América, o poeta menciona o 

tratamento psicanalítico para legitimar o comportamento rebelde, como podemos ver na 

seguinte passagem: “Eu me recuso a desistir das minhas obsessões. América, pare de me 

empurrar, eu sei o que estou fazendo”; “Eu resolvi, vai haver confusão. Você devia ter me 

visto lendo Marx. Meu psicanalista acha que estou muito bem” (1957, p. 59).  

Apesar de Ginsberg ter conseguido superar muitos dos seus problemas com a ajuda 

do método psicanalítico, nem todas as experiências do poeta com a psicanálise foram 

libertárias. Segundo Willer (2016), o escritor passou pelas mãos de outros profissionais 

antes de se sentir finalmente acolhido. Na primeira tentativa, as sessões foram 

interrompidas pelo analista devido à recusa do escritor de abandonar o consumo de 

drogas. Em outra investida, ele mesmo optou por desistir das sessões ao se sentir coagido 

a se enquadrar nos padrões socialmente estabelecidos. Outra experiência curiosa com a 

psicanálise foi narrada pelo mencionado Burroughs, que recomendou o método ao amigo. 

No prólogo de sua clássica – e subversiva – autobiografia intitulada Junky – publicada 

originalmente em 1953, depois de um longo processo de censura –, o autor escreveu uma 

breve retrospectiva da sua vida até adentrar no vício da heroína, dependência que lhe 

acompanhou durante quinze anos. Entre os fatos descritos, o escritor menciona a sua 

“bem-sucedida” experiência com a invenção freudiana, na década de 1930, depois de três 
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anos de tratamento. Os motivos foram os mais imprevisíveis e controversos, como 

podemos ver a seguir:  

A psicanálise removeu inibições, ansiedades, me facilitando viver do 

jeito que eu queria. Muito do meu não progresso na psicanálise foi obtido 

a despeito do meu analista, que não concordava com a minha 

‘orientação”, como ele dizia”. Diante disso, ele abandonou a objetividade 

analítica e me botou pra fora, me acusando de degenerado e fora da lei. 

Por fim, eu estava mais satisfeito com os resultados da análise do que ele 

(2017, p. 16). 

As táticas de expansão de si e de legitimação da própria subjetividade eram 

bastante compatíveis com a teoria psicanalítica, que teve seu auge durante a primeira 

metade do século XX. Tratar um sintoma era, sobretudo, desvendar, através de uma 

investigação sobre as próprias ações e narrativas, o que o levou àquele estado de angústia 

para, posteriormente, agir sobre ele e amenizar os conflitos. Contudo, a própria 

psicanálise estava circunscrita num caráter ambíguo e paradoxal. A sua prática, apesar de 

apaziguar um conjunto de dramas internos, também era concebida como um reforço ao 

processo de normalização vigente, visto que a sua lógica de funcionamento podia 

preexistir dentro daquele sistema de poder, agindo, muitas vezes, em consonância com os 

valores morais instaurados. Daí, grosso modo, algumas das ferozes críticas lançadas por 

autores como Foucault, Deleuze e Guattari.  

Cabe destacar, portanto, que todas as estratégias aqui narradas podem ser 

interpretadas como sintomas de uma época, sem pretensões de verdades definitivas, nem 

de certezas, visto que o mesmo recurso que serve como cura para um pode se tornar 

veneno para outro e, inclusive, para si mesmo, a partir de apropriações imprevisíveis e 

efeitos singulares. Ainda assim, diante dessas contingências, convém convocarmos as 

contribuições de Joel Birman (2017) para compreendermos a proposta de intervenção 

freudiana, com foco nesses casos de rebeldia. Segundo esse pesquisador, “a figura do 

analista deve acolher essa potência de transgressão e abrir para esta as portas para a sua 

inscrição no mundo” (2017, p. 366), evitando qualquer conservadorismo ou tentativa de 

enquadramento aos valores em voga.  

No entanto, como ressalta Birman, nem todos os psicanalistas seguem à risca esse 

tipo de conduta, submetendo o paciente a novas relações de poder, sob o tribunal de uma 

nova autoridade. Isso ocorre sobretudo quando o profissional se coloca como o 

especialista no autoengano, acreditando saber mais sobre o paciente do que ele mesmo; e 

age no intuito de provocar culpabilizações e intromissões na vida psíquica do analisado. 
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Para esses casos, a “reação terapêutica negativa” seria um meio do indivíduo impor a sua 

resistência, negando-se àquele saber. Isto é: afirmando “em ato e legitimidade o direito a 

não se submeter a ele” (Birman, 2017). Com efeito, a tentativa normalizadora de 

submissão se torna falha e a resistência se afirma, transformando-se em potência, como 

ocorreu com Burroughs e Ginsberg. 

A atitude transgressora de parte dos Beats não se restringia apenas à necessidade 

de superação pessoal, aceitação e autoconhecimento, mas era também uma tentativa de 

transformação da própria realidade social, sob a emergência de novos horizontes. Através 

de uma intensa produção literária e de toda sorte de experiências sensoriais, alucinógenas 

e introspectivas, aqueles jovens almejavam promover uma revolução cultural e artística, 

na esperança de curar o “espírito da América” e conquistar uma sociedade mais livre, 

justa, inclusiva, feliz e transcendente. Para tanto, valiam-se de diversos rituais, a fim de 

alimentar o espírito, se conectar a si e ao mundo. Ginsberg, por exemplo, devotava metade 

de cada ano à reclusão em comunidades comunitárias e à meditação em mosteiros e retiros 

espirituais; e a outra metade à militância política e à agitação da vida boêmia (Willer, 

2014). 

Para todos eles, a escrita era um grande motor de expressão e de reivindicação: 

uma via de ampliar a imaginação, difundir o pensamento e captar outras forças de 

resistência, longe de pretensões de enriquecimento ou de adequação social. Para Kerouac 

não foi diferente. A escrita se apresentava ao autor como um mecanismo de 

autoconhecimento, de transgressão e de salvação. Precisava escrever para dar sentido às 

experiências e as recriar, transitando entre diversos tempos e formas de vida, num diálogo 

polifônico e introspectivo tanto com as subculturas como com outros romancistas que o 

fortaleciam, como Fiódor Dostoiévski, Marcel Proust, Henry Miller e Jack London. E, 

ainda, com a sua grande influência filosófica, o escritor Oswald Spengler, autor da obra A 

decadência do ocidente, de 1918. 

Naquela cultura burguesa em plena ascensão, a escrita de si foi amplamente 

difundida. Esse gênero literário de inspiração autobiográfica contemplava tanto os relatos 

íntimos de caráter meramente testemunhal, desenvolvidos em cartas e diários tradicionais, 

como as obras canônicas, de maior espessura estética e relevância artística (Sibilia, 2016). 

Se aquelas subjetividades de outrora ignorassem os gritos abafados no âmago do ser, 

recusando-se a lhes dar voz e consistência, corriam sérios riscos de se asfixiar com uma 

enxurrada de pensamentos, encontros e sensações que necessitavam ganhar vida para que 
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novas invenções pudessem vir à tona e compor a si mesmos. Em consequência, restaria a 

elas apenas uma submissão irrefletida e voluntária, entregue às censuras do eu e às 

repressões do Super-eu, sob o perene risco de se perderem de si. 

A exemplo disso, em 1928, no ensaio Um teto todo seu, a romancista Virginia 

Woolf defendia a necessidade da mulher de ter um quarto próprio, com paredes sólidas e 

portas trancadas, como requisito para se tornar uma boa escritora de ficção ou poesia. 

Como oportunamente destacou Sibilia (2016), dispor da intimidade do espaço privado, 

longe dos olhares bisbilhoteiros e punitivos da vida pública, era também a condição para 

ser alguém naqueles tempos e ter uma relação ativa com a vida. Era nesse momento de 

reclusão que o eu se sentia à vontade para ser si mesmo, desfrutando do silêncio e da 

solidão, na agradável companhia de todo um instrumental analógico de escrita e leitura 

com o qual a subjetividade moderna se tornava cada vez mais compatível. “Eis o segredo 

revelado do relato autobiográfico”, enfatizava a autora, “é preciso escrever para ser, além 

de ser para escrever” (Sibilia, 2016, p. 59). 

No ano de 1977, quase meio século após a publicação de Woolf, a ficcionista 

ucraniano-brasileira Clarice Lispector foi incisiva sobre a necessidade vital de escrever, 

numa rara entrevista concedida para a televisão: “Eu acho que, quando não escrevo, estou 

morta”, declarou numa apatia reveladora, “tenho períodos de produzir intensamente e 

tenho períodos-hiatos em que a vida fica intolerável”. Naqueles dias, a escritora havia 

acabado de finalizar a sua última obra, intitulada A hora da Estrela, em que a protagonista 

Macabéa morre atropelada logo após ler a sorte numa cartomante. “E agora?”, perguntava 

o narrador-personagem onisciente nas últimas linhas do manuscrito: “agora só me resta 

acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas 

– mas eu também?”. Com esse desfecho em aberto, o livro chegava ao fim. E, juntamente 

com ele, a romancista decretou o próprio óbito, revelado nos momentos finais da 

mencionada entrevista: “por enquanto, eu estou morta, estou falando do meu túmulo”.17  

Para essas subjetividades forjadas na modernidade, a vida só era concebida como 

tal quando provida da capacidade de se teletransportar para uma narrativa que 

possibilitava o acesso à heterogeneidade do mundo, contribuindo tanto para dar sentido a 

si como para se recriar continuamente. Através desses gestos literários, os escritores não 

buscavam a fama, poder ou enriquecimento. Em vez disso, tentavam alimentar os 

 
17 Para conferir a entrevista na íntegra, acessar: <https://www.youtube.com/watch?v=ohHP1l2EVnU&t=1052s> 

https://www.youtube.com/watch?v=ohHP1l2EVnU&t=1052s
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recônditos da própria existência, empregando energias mínimas para obter uma condição 

financeira suficiente para viver, sem grandes distrações ou preocupações, enquanto o 

máximo de suas forças era depositado no exercício de suas tarefas, como defendia 

Virgínia Woolf. “Não precisa ter pressa. Não há necessidade de brilhar. Não precisa ser 

ninguém além de si mesmo”, atentara a romancista inglesa. 

Convém ainda dedicarmos mais algumas linhas a essa escritora, visto que ela 

revela traços bastante peculiares daquela subjetividade. O escritor Quentin Bell, autor do 

livro Virginia Woolf: uma biografia, de 1972, relata que, apesar da timidez e do pavor à 

exposição, a ficcionista ansiava pelas críticas aos seus trabalhos por um motivo muito 

peculiar: não se tratava de mero elogio ou vaidade, mas sobretudo de uma espécie de 

autoridade pastoral, capaz de atestar a sua questionável sanidade mental: uma dúvida que 

a perturbou durante toda a vida. Tinha medo de ser louca ou uma impostora literária. 

Diante desse pavor veemente, nada poderia diagnosticá-la melhor do que as obras que 

publicava: ali abrigava a sua intimidade, na qual despia a essência do seu ser e a 

pluralidade de forças que a habitava. A romancista era uma leitora voraz; escrevia e 

reescrevia continuamente os textos em busca de atingir os seus rigorosos padrões pessoais. 

Preocupava-se ainda em compensar o fato de não ter tido uma educação formal – fator que 

não foi de importância menor na fragilidade do seu espírito. Todavia, a sua última obra, 

intitulada Os anos, publicada em 1937, estava longe de agradá-la e de ter o mesmo vigor 

das demais, provocando-lhe um descontentamento insuperável.  

Ainda segundo a biografia mencionada; no ano de 1939, a escritora visitou o amigo 

Sigmund Freud, exilado em Londres na época. Na ocasião, o inventor da psicanálise a 

alertara que seria necessária toda uma geração para eliminar os venenos da civilização, 

contaminada sobretudo pelo regime nazista e pelos prenúncios da Segunda Guerra 

Mundial. Atordoada com todos aqueles acontecimentos, a romancista sentia que não era 

mais capaz de criar pensamentos potentes. Sua vida se tornara insuportável e nebulosa, ao 

passo que perdera justamente aquilo que a fazia “vida”. Dois anos depois daquele 

encontro, aos 59 anos de idade, tomada pelo desespero por não conseguir mais dar 

espessura à própria subjetividade, Virginia Woolf encheu o casaco de pedras e se 

encaminhou rumo às profundezas do Rio Ouse, perto de seu lar no Reino Unido. Pouco 

antes de ir ao encontro da morte, deixou uma carta para o marido, Leonard Woolf, com a 

seguinte mensagem: 
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Querido, tenho certeza de que estou enlouquecendo de novo. Sinto que 

não podemos passar por outra daquelas terríveis fases. E desta vez não 

ficarei curada. Começo a ouvir vozes, e não posso me concentrar. Assim, 

estou fazendo o que me parece melhor. Você me deu a maior felicidade 

possível. Não creio que duas pessoas pudessem ser mais felizes até 

chegar esta doença terrível. Não consigo mais lutar. [...] Está vendo, nem 

consigo mais escrever adequadamente. Não consigo ler. [...] Se alguém 

pudesse me salvar, teria sido você. Perdi tudo, menos a certeza da sua 

bondade [...]18  

À diferença da ficcionista inglesa, o processo de autodestruição do líder do 

movimento Beat foi impulsionado por um motivo talvez tão temido por aquelas 

subjetividades modernas como a incapacidade de escrita: a visibilidade. Após o sucesso da 

publicação do livro On the road, em 1957, Kerouac viveu o auge como escritor e o início 

da derrocada pessoal. A experiência da fama lhe caiu como um veneno, que corroeu a sua 

vitalidade e degradou a sua potência inventiva, enfraquecendo-o cada vez mais. Eis os 

“afetos tristes” proveniente dos maus encontros que se chocam com o corpo e o 

decompõem. O desconforto em frequentar a vida burguesa e o amargo gosto da exposição 

o levaram a se isolar, provocando “situações constrangedoras e escândalos em aparições 

públicas”, como relata Willer, “para ele, rotina e criação artística eram incompatíveis” 

(2014, p. 58). O escritor não conseguiu transitar entre aqueles dois mundos tão distantes, e 

até mesmo opostos, adentrando num processo irreversível de trevas e decadências. 

Decidira então se recolher, em solidão, até a morte: suspendeu as aventuras pela estrada, 

rompeu com os amigos, com as festas e com o próprio movimento Beat. Ao fim da vida, 

já alcóolatra, doente, ressentido e reacionário, confrontava-se diariamente com a 

perspectiva de morrer e declarava: “se eu não escrever o que eu vejo acontecer nesse 

globo infeliz arredondado pelos contornos da minha caveira eu acho que posso ter sido 

mandado à Terra pelo pobre Deus a troco de nada” (Big Sur, p. 95).  

Diante desses severos riscos de desmoronamento aos quais se submetiam os 

espíritos subversivos, convocamos a seguinte questão, lançada por Deleuze (1969): por 

que não se contentar com a “saúde”, por que a “fissura” seria desejável? O próprio autor 

se adianta em responder: “é porque, talvez, nunca pensemos a não ser por ela e sobre suas 

bordas e que tudo o que foi bom e grande na humanidade entra e sai por ela, em pessoas 

prontas a se destruir a si mesmas” (Deleuze, 1969, p. 164). Pois, antes a morte do que a 

saúde que a cultura nos propõe. Há, portanto, sempre um preço a ser pago, numa via ou 

 
18 Disponível em: https://www.updateordie.com/2015/06/08/a-carta-de-suicidio-que-virginia-woolf-deixou-
para-seu-marido/ 

https://www.updateordie.com/2015/06/08/a-carta-de-suicidio-que-virginia-woolf-deixou-para-seu-marido/
https://www.updateordie.com/2015/06/08/a-carta-de-suicidio-que-virginia-woolf-deixou-para-seu-marido/
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noutra. Os riscos são inevitáveis, mas a prudência e o aprendizado também são próprios 

da experiência. É somente na experimentação que se pode desenvolver os meios para se 

proteger de si mesmo, abrindo-se ao trágico e desviando dos “buracos negros”, dos 

percalços e dos encontros indesejáveis. Não bastaria tomar consciência de uma situação 

ou de um estado; em vez disso, é preciso inscrever os acontecimentos na carne, 

responsabilizar-se por cada conquista e cada infelicidade. E, ainda, livrar-se dos 

ressentimentos e das culpabilizações, na tentativa de provocar alterações irreversíveis em 

si e nos mecanismos de poder, ainda que para isso tenha que ser um pouco louco, drogado, 

guerrilheiro ou suicida, como ressaltara o filósofo. 
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3.1.3 O possível de 1968 
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“A ação não deve ser uma reação, mas 

uma criação” 

Movimentos de Maio de 1968, França 

 

 

O sociólogo canadense Charles Taylor, em seu livro Uma era secular, lança 

importantes pistas para compreendermos a crise da sociedade disciplinar moderna e a 

emergência de um novo regime de poder desenvolvido nas últimas décadas. Para esse 

autor, até os anos 1950, a sociedade era caracterizada como cerceadora dos sentimentos, 

da individualidade e da criatividade, fomentando um incômodo sentimento de 

inautenticidade em parte da população. Devido a superioridade da razão em relação aos 

sentimentos e as fronteiras bem definidas entre trabalho e lazer, vida e arte, público e 

privado, os assujeitamentos foram se tornando cada vez mais intoleráveis, ao passo que 

tudo o que fugia da racionalidade instrumental era concebido como marginal ou de menor 

valor. 

“Um pouco de possível, senão sufoco”, bradava Gilles Deleuze, denunciando as 

palavras de ordem que deram o tom da atmosfera que permeou as décadas de 1960 e 70 

em vários países da Europa e da América, produzindo um estado instável propício para a 

abertura de novos horizontes. Eis a necessidade de conquistar uma rajada de ar, um sopro, 

desvarios, ressonâncias e invenções que impedissem aquelas subjetividades de sufocarem 

diante da asfixia claustrofóbica das gaiolas de ferro e das tábuas repressoras da lei. 

Segundo Foucault, as diversas lutas travadas naquele período costumavam girar em torno 

de uma questão em comum, que atordoava o âmago das subjetividades que davam 

espessura à alma moderna, a saber: “quem somos?”. Diante disso, as batalhas se 

configuravam como “um rechaço a essas abstrações, um rechaço à violência exercida pelo 

Estado econômico e ideológico” que ignorava as singularidades e, também, um rechaço à 

“inquisição científica ou administrativa que determinavam às identidades” (1994, p. 227).  

O ano de 1968 foi marcado por uma onda generalizada de mal-estar, revolta e 

inconformismo com relação a essa hegemonia em crise. Diversas insurreições ocorreram 

naquela época, em vários países do mundo, como a Primavera de Praga, na República 

Tcheca; a Passeata dos 100 mil, no Brasil; os protestos contra a Guerra do Vietnã e a 

segregação social, nos Estados Unidos; o movimento feminista no Miss América, 

eternizado como “a queima do sutiã”, entre outros. Graças ao legado dos Beats e à 
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psicodelia que se somavam à difusão da pílula anticoncepcional e ao frenesi em torno à 

liberação sexual, o movimento hippie também explodiu naquele ano. No dia 29 de abril 

ainda estreava na Broadway, em Nova York, o musical Hair, símbolo da juventude “paz e 

amor” que protagonizou essa época.  

Enquanto isso, na França, jovens estudantes e operários se mobilizaram para 

protestar contra um "sistema" considerado mecânico e autoritário, que visava à 

padronização dos comportamentos e à repressão dos desejos individuais. Parte das críticas 

era voltada diretamente à denúncia social e estava intimamente ligada à influência do 

pensamento socialista e, posteriormente, ao marxismo. Centrava-se na busca por justiça 

social e por igualdade, dirigindo-se contra a exploração do trabalho, a desumanização do 

mundo, o egoísmo e o consumismo. Entre as frases grafitadas nos muros, ecoadas nas ruas 

ou tingidas nas faixas de protesto que marcaram as revoltas de Maio de 68, destacavam-se 

dizeres como “abaixo a sociedade de consumo”; “abolição da sociedade de classes”; “a 

mercadoria é o ópio do povo”. E, ainda, “o agressor não é aquele que se revolta, mas 

aquele que reprime”; “abolição do trabalho alienado”; “o Estado é cada um de nós”; “os 

capitalistas precisam dos operários – os operários não precisam dos capitalistas”.  

Junto com essas, outro tipo de denúncia também passou a ocupar o âmago das 

contestações populares. Tratava-se da crítica estética, com forte influência das vanguardas 

artísticas e intelectuais, até então marginalizadas. Essa crítica se voltava contra a 

subordinação, à alienação, à massificação, à autoridade e às outras formas modernas de 

sujeição e obediência. A juventude que tomava as ruas militava tanto por uma sociedade 

igualitária como pela liberdade de escolha, pelo gozo irrestrito, pela criatividade, pela 

autenticidade e pela autonomia. Resistir aos valores burgueses e aos padrões estabelecidos 

naquele momento se tornou praticamente um dever, para além de qualquer direito (Taylor, 

2010). No arsenal de reivindicações, não faltavam sentenças como “deixo-nos viver”; 

“decretado o estado de felicidade permanente”; “dez horas de prazer já”; “gozem sem 

impedimentos”; “a liberdade do outro estende a minha ao infinito”, “autogestão da vida 

cotidiana”; “a imaginação toma o poder”.  

Os protestos se estendiam "contra o instrumental e a favor de vidas devotadas a 

coisas de valor intrínseco; contra o privilégio e pela igualdade; contra a repressão do 

corpo pela razão e a favor da plenitude da sensualidade” (Taylor, 2010). Para tanto, era 

necessário ainda implodir os muros, provocar rachaduras de modo a romper com qualquer 

divisão social e opressão emocional. As demandas, além de serem utópicas em sua 
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maioria, eram até mesmo irreconciliáveis entre si. Afinal, para se conviver em sociedade, 

alguma autoridade é sempre necessária, certa responsabilidade deveria ser assumida e nem 

todas as escolhas poderiam ser “livres”. Não surpreende, portanto, que outros chavões 

tenham sido bastante expressivos naqueles tempos, tais como: “abaixo o realismo 

socialista, viva o surrealismo”; “sejam realistas, exijam o impossível”; “eu tomo meus 

desejos por realidade porque eu acredito na realidade dos meus desejos”; “a loucura é a 

ordem do dia”. 

O contexto brasileiro, naquela época, era bem mais opressor e foi menos 

consonante com esse clima libertário. A sociedade local convivia com um problema 

maior: a ditadura militar. No dia 18 de setembro de 1968, o cantor Caetano Veloso se 

juntava ao grupo Os Mutantes, parceiros no célebre movimento de contracultura intitulado 

Tropicália, para entoar os versos de “É proibido proibir” no Festival Internacional da 

Canção, promovido pela Rede Globo. A canção, fortemente inspirada pelas revoltas do 

maio francês – cujas reverberações ecoaram por todo o mundo ocidental –, foi recebida 

com vaias furiosas do público presente, escandalizado com a performance dos artistas. 

“Essa é a juventude que quer tomar o poder? Vocês não estão entendendo nada, nada, 

nada, absolutamente nada...”, indignava-se o cantor, “que juventude é essa? Vocês jamais 

conterão ninguém”. Por fim, alfinetou: “se vocês, em política, forem como são em 

estética, estamos feitos!”.  

Após a tumultuada apresentação, Caetano foi procurado por autoridades que 

exigiram que ele assinasse um documento se comprometendo a não se pronunciar mais 

durante os shows. Em repúdio, decidiu suspender a turnê. No dia seguinte, o músico deu 

uma declaração ao jornalista Nelson Motta comentando a sua atitude: “o importante é não 

abrir concessões à repressão e assim vou continuar agindo, sem pensar onde posso parar, 

eu ou minha careira. Nós somos a revolução encarnada” (Motta, 2000, p. 181). Poucos 

meses depois, com a implementação do AI-5, o mais duro ato inconstitucional do golpe 

militar, o compositor foi preso juntamente com o colega Gilberto Gil. No ano seguinte, 

ambos foram obrigados a se exilar em Londres. “A nossa geração de 68 foi a que mais 

caro pagou por sua rebeldia, através de prisões, tortura, exílio e até morte”, examinava 

Zuenir Ventura, autor do clássico 1968 – O ano que não terminou.  

Sobre o nascimento do movimento Tropicália, inspirado pelas manifestações nas 

artes plásticas de Hélio Oiticica, pelo Cinema Novo de Glauber Rocha e pela antropofagia 

de Oswald de Andrade, Caetano Veloso alegava o seguinte, na autobiografia intitulada 
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Verdade Tropical (2004, p. 254): “o tropicalismo começou em mim dolorosamente”. “O 

desenvolvimento de uma consciência social, depois política e econômica, combinada com 

exigências existenciais, estéticas e morais que tendiam a pôr tudo em questão, me levou a 

pensar sobre as canções que eu ouvia e fazia”, explicava o artista, “tudo o que veio a se 

chamar de tropicalismo se nutriu de violentações de um gosto amadurecido com firmeza e 

defendido com lucidez”. A respeito de tal gesto transgressor, o escritor Antônio Cícero 

enfatizara: “a recusa de separar alta e baixa cultura, radicalmente realizada na vida prática 

de Caetano, fazia parte de uma recusa das convenções estéticas e, de maneira geral, das 

convenções sociais”, dizia, “ligava-se também à recusa ao culto da ascensão social, do 

trabalho, do consumo e, de maneira geral, ao princípio do desempenho, ao qual 

opúnhamos, como Marcuse, o princípio do prazer” (2007, p. 61).  

Sobre os diversos movimentos que ocorreram naquele ano e, em especial em Paris, 

Deleuze e Guattari afirmaram o seguinte: “houve muitas agitações, gesticulações, falas, 

besteiras, ilusões em 1968, mas não é isso o que conta” (2015, p. 119). Para os filósofos, o 

que de fato foi revolucionário naquele episódio estaria relacionado ao fenômeno de quase 

“vidência” que levou as pessoas a enxergarem, de repente, o que havia de intolerável na 

vida cotidiana que até então se considerava “normal”, fazendo com que arranjos 

independentes entrassem em ressonância. Tal como ocorre com a experiência individual 

do mal-estar, antes mencionada, que torna propício o desencadeamento de um vir a ser da 

subjetividade; em maio de 68 ocorreu um acontecimento coletivo, capaz de criar um 

campo de possível e provocar abalos no regime de poder em vigência.  

Tanto no plano individual como neste episódio histórico, o “possível” não seria 

preexistente ao presente, nem teria uma relação de causa e consequência assimilável. Em 

suma, ele não seria o “resultado de um processo, mas o acontecimento a partir do qual 

esse processo podia desencadear-se”, como examina Peter Pal Pelbart (2013, p. 48). Trata-

se de criação, não reação. E, ainda, de uma necessidade vital, que pode ser efetivada a 

partir de uma composição de forças ativas em vias de transformar o real. “O 

acontecimento cria uma nova existência, produz uma nova subjetividade (novas relações 

com o corpo, o tempo, a sexualidade, o meio, a cultura, o trabalho....)” (Deleuze & 

Guattari, 2015, p. 119).  

No magma dessa crise que se espalhou pelo final da década de 1960 e os inícios da 

de 1970, emergiu um “novo espírito do capitalismo” (Luc Boltanski e Éve Chiapello, 

2009), que ganhou contornos mais nítidos a partir da década de 1990. No ímpeto de se 
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reinventar e de absorver as críticas que quase o levaram ao declínio,  o capitalismo 

capturou a força criadora da arte das esferas autônomas e a mobilizou por todo o corpo 

social, transformando-a em seu combustível econômico e principal fonte de valor 

(Debord, 2000). Agora, essas mudanças atingem todos os âmbitos e insinuam várias 

rupturas em relação aos ritmos, funcionamentos e valores privilegiados até décadas atrás. 

São variados os indícios de que estamos vivendo uma passagem de certo projeto político, 

sociocultural e econômico para outro, cujas tramas são ainda mais sutis e eficazes que as 

do regime disciplinar. Neste novo contexto, a internet e suas redes virtuais 

hiperconectadas são elementos centrais para a produção das subjetividades 

contemporâneas, como veremos a seguir.  
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Sintomas II19 

 

O MAL-ESTAR CONTEMPORÂNEO: 

Controle, desejo e vergonha 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Parte das reflexões realizadas neste capítulo foram desenvolvidas no artigo “O vício da conexão como um 

mal-estar do século XXI: da repressão pela lei ao “livre” estímulo ilimitado”, em co-autoria com Paula Sibilia, 

apresentado no GT Comunicação e Sociabilidade da Compós, em 2019.   
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Toda não espiritualidade, toda vulgaridade se baseia 

na incapacidade de resistir a um estímulo – tem-se 

que reagir, segue-se todo impulso. Em muitos casos, 

esse “ter que” já é enfermidade, declínio, sintoma de 

esgotamento. 

 (Friedrich Nietzsche, 1888) 

 

 

4.1 Corpos liberados, estimulados e descontrolados 

 

Após as críticas radicais e as inúmeras reviravoltas ocorridas durante as décadas de 

1960 e 70, o capitalismo foi colocado na berlinda e precisou se reinventar. A resposta não 

demorou: com sua sede de dominação contínua e sua tentativa de inclusão sem 

precedentes, o neoliberalismo que então emergira conseguiu capturar até mesmo os 

impulsos desejantes desses sujeitos rebeldes, graças aos sedutores tentáculos do 

consumismo e as reverberações da “sociedade do espetáculo” que ainda continuam a 

frutificar (Debord, 1997). O quadro se complicou enormemente, visto que tais forças 

“desejantes” tinham sido concebidas, poucas décadas atrás – por autores como Deleuze e 

Guattari (1992), por exemplo –, como armas libertárias capazes de lutar contra os 

dispositivos coercitivos da sociedade moderna. 

Até meados de 1970, de fato, o desejo era visto como aquela potência reprimida 

que – no melhor dos casos – era projetada para fora dos âmbitos de repressão pelos 

interstícios que o próprio sistema porventura deixava entreabertos. Esse impulso vital 

podia desatar certas forças diferenciadas da lógica do capital na sua era industrial, ainda 

que posteriormente pudessem resultar em arrependimentos associados à culpa. Cabe 

lembrar que as técnicas de submissão modernas se pautavam numa lógica serial e 

descontínua, além de fechada, mecânica e analógica, e operavam na duração dos meios de 

confinamento (Foucault, 2010). Desse modo, os mecanismos de poder contavam com 

brechas que permitiam que os sujeitos transitassem de forma “livre” ao redor das próprias 

celas. Sair desses muros era também escapar, mesmo que parcialmente, das tentativas de 

apreensão e vigilância instaladas no interior das instituições. Não é por acaso que o 

potencial revolucionário das subjetividades costumava ser explorado nessas lacunas, ao 

passo que os indivíduos podiam aproveitar os benefícios do anonimato para realizar 

atividades cotidianas autônomas e pouco notáveis, que compunham outro espaço-tempo, 
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fora das artimanhas institucionalizadas que geriam a conformidade, o consumismo e as 

rotinas estritas de trabalho (Crary, 2014). 

Acontece que essa dinâmica tem mudado significativamente: a racionalidade 

instrumental – ligada à tecnociência e ao mercado – atravessou todos os corpos e as 

subjetividades, embora seus formatos aparentem ser menos rígidos, tendo se afastado do 

ideal normalizador que a norteara ao longo do século XIX e parte do XX. Assim, 

renovada, acabou açambarcando de modo inédito tanto os comportamentos como as 

expectativas e as motivações individuais, que passaram a ser aglutinados sob um lema 

onipresente e que prescinde de qualquer justificativa: o “espírito empresarial”.  

O novo regime de poder que foi se configurando nas últimas décadas, portanto, 

abocanhou não apenas os desejos mas também uma crescente profusão de gestos de 

resistência e invenções libertárias. Colocou todos esses aspectos da existência para render 

e dar lucro, estimulando a reivindicação de qualidades antes abafadas como a criatividade, 

a autonomia, a originalidade, a autenticidade e até mesmo a orgulhosa “anormalidade”, 

que foram se transformando em curiosos “deveres” por vezes tirânicos a serviço dos mais 

diversos mercados. “Fora da empresa econômica, fora do trabalho produtivo, fora do 

business, parece não haver mais nenhum desejo, nenhuma vitalidade”, sintetizou Franco 

Berardi no início do século XXI (2005, p. 35). Assim, o espírito empresarial penetrou em 

todas as instituições, inclusive no substrato molecular das subjetividades, capitalizando as 

energias vitais sem deixar quase nada fora do seu controle.  

Já o dever e a obediência, que organizaram as sociedades modernas com bastante 

eficiência, foram perdendo a sua legitimidade enquanto balizadores das condutas 

individuais. Em seu lugar, entrou em cena o tentador estímulo à realização incessante dos 

próprios desejos, atiçados exaustivamente pelos três grandes disparadores da ética 

neoliberal: a mídia, o mercado e a tecnociência. Articuladas numa aliança frenética que se 

intensificou a partir da década de 1990, essas instâncias se infiltraram na vida cotidiana e 

nos recordam constantemente tudo aquilo que cada um poderia ser mas não é; ou ter mas 

(ainda) não têm.  

É precisamente a essa mudança de lógica que Foucault (2008) aludira na 

mencionada entrevista de 1975, ao detectar os inícios de um deslocamento do regime de 

poder que operava por “controle-repressão” para outra modalidade bem mais ambígua e 

eficaz, que funciona por “controle-estimulação”. Trata-se de uma crescente incitação ao 

gozo irrestrito e à expansão das potências supostamente ilimitadas de qualquer um, que – 
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até mesmo quando não está comprando bens ou serviços – se identifica mais com a figura 

do consumidor que com a do cidadão.20 Esse novo regime de vida precisava se apoiar em 

tecnologias mais ubíquas e “amigáveis”, como os dispositivos móveis que eclodiram na 

virada do século XX para o XXI. Em sua base reside um capitalismo dinâmico e 

extremamente voraz, caracterizado pelo excesso de produção e pela circulação vertiginosa 

de seja lá o que for, bem como pela interconexão em redes globais de comunicação e 

informação que mantém os clientes sempre interconectados e em permanente disposição 

para todos os consumos.  

À diferença do que acontecia com os cidadãos modernos, que eram levados a 

ambicionar o alcance e a manutenção de certa “normalidade” tanto na esfera pública como 

na privada, as demandas atuais instauram pressões inéditas que não tem a forma da 

obrigação ou da lei, mas dos desejos desaforados. “Estar mais do que bem”, por exemplo, 

tornou-se uma meta não apenas almejável mas que também se apresenta como atingível, 

sob um horizonte de possibilidades que transborda a uniformidade do “normal” para 

promover a capacidade de se aperfeiçoar (e gozar) de modo constante e infinito. Nessa 

promessa de “otimização” que abrange todos os aspectos de cada existência individual, 

supõe-se que até mesmo as duras limitações do corpo biológico poderiam e deveriam ser 

ultrapassadas, investindo dinheiro e esforços para evitar tanto as doenças como o 

envelhecimento e a morte (Sibilia, 2015). 

Afinal, se tudo é possível, se tudo podemos e merecemos – conforme oferta 

despudoradamente o discurso publicitário que se naturalizou, irradiando por toda parte 

seus contraditórios estímulos – por que não tudo querer e, portanto, até mesmo exigir? Na 

busca por conseguir tais proezas, também tem se generalizado o “culto à performance” 

(Ehrenberg, 2010), com toda sorte de investimentos que se realizam por “livre” iniciativa 

e se destinam a otimizar-se na área que for. Tudo isso, com a decorrente frustração que 

implica não atingir os altos parâmetros usualmente pretendidos, e a estigmatização 

daqueles que são desqualificados como fracassados quando suas falhas se tornam 

públicas. 

Capturada pelo espírito empresarial, a felicidade também foi instrumentalizada e 

redefinida nas últimas décadas, sendo elencada na lista dos principais atributos 

 
20 Não se trataria também de conceber essa figura como um “consumidor-cidadão”, como o faz, por exemplo, o 

antropólogo argentino Néstor García Canclini, visto que os dois papeis são praticamente antagônicos e 

irreconciliáveis, uma vez que o princípio da cidadania se baseia no senso de igualdade e o consumo se alicerça 

na diferença e na exclusão social. 
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performáticos a serem conquistados, mensurados e espetacularizados na construção de 

uma subjetividade bem-sucedida. Não mais concebida como um estado de exceção ou um 

horizonte utópico a ser perseguido, o imaginário social – intensamente propagado pela 

tecnociência, pela psicologia positiva e pelos guias de autoajuda – parte da ideia de que a 

felicidade pode ser vivenciada ininterruptamente, uma vez que a sua manifestação “[...] 

está atrelada, apenas e tão somente, à livre determinação moral do indivíduo para engajar-

se em sua reforma e seu crescimento pessoal”, como atenta João Freire Filho (2010, p. 

55). O obrigatório estado de bem-estar se transformou, assim, em um recurso estratégico 

para a otimização das diversas esferas da vida, como a saúde, a produtividade e a 

sociabilidade. 

Os mal-estares que proliferam na atualidade, portanto, podem ser observados como 

sintomas desses novos desajustes e como efeitos das transformações históricas aqui 

evocadas. Trata-se de tipos peculiares de angústia, que se intensificam de modo paradoxal 

numa sociedade supostamente voltada para o bem-estar, entendido como a busca do prazer 

individual e de uma felicidade decorrente da merecida autorrealização. Por isso, esses 

sofrimentos bem atuais só podem se articular em torno a outras forças hoje vigentes, 

bastante distintas daquelas que marcaram a sangue e fogo a tumultuada subjetividade 

moderna e que motivaram a criação do conceito freudiano de “mal-estar na civilização”.  

Os deslocamentos acima resumidos, portanto, não tiveram apenas como 

decorrência a libertação das submissões de outrora, mas também acabaram gerando novas 

amarras e inéditos modos de sofrer. Para lidar com essas insatisfações tipicamente 

contemporâneas, apresentam-se soluções que não são apenas apaziguadoras, mas também 

contribuem para intensificar o problema. É assim como funciona a dinâmica do estímulo 

que veio substituir a repressão: os mesmos aparatos que servem para a propagação dos 

mal-estares são ofertados como estratégias para a sua remediação e para a obtenção de 

mais prazeres, numa constante (e lucrativa) retroalimentação. Contudo, os sujeitos do 

século XXI se deixam atrair por esse leque de “soluções” que não cessam de se 

renovarem, tais como as diversas opções de consumo, as drogas (i)lícitas, os 

medicamentos e outros produtos potencialmente “tóxicos” (Rolnik, 1997). Embora esse 

entorpecimento possa provocar certa sensação imediata de euforia, além de uma ilusão 

identitária, ele costuma ser também fonte de novos problemas: o vício de tudo querer e o 

descontrole de nem tudo poder. 
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Entre esses dispositivos "mágicos" que os mercados contemporâneos exalam com 

tanto sucesso, destacam-se aqueles que constituem o foco desta tese: as tecnologias 

digitais de comunicação e informação. Sobretudo em sua mais recente versão portátil e 

móvel, emblematizada pelos “telefones inteligentes” que possuem câmeras, telas e 

conexão constante às redes. Eles atendem aos ávidos desejos de se espetacularizar para 

obter visibilidade e repercussão, além de propiciar a ilusão da companhia garantida. 

Entretanto, apesar de ser muito sedutor e já extremamente popularizado, o hábito da 

conexão também se tornou extenuante. Um dos motivos é a sua total falta de limites no 

que se refere aos usos do tempo e ao espaço, já que eles funcionam – e nos fazem 

funcionar – em todo momento e em qualquer lugar.  

Nesse sentido, contrariamente ao que ocorria com as "instituições de 

confinamento" (Foucault, 2008) tipicamente disciplinares – da escola até a fábrica e a 

prisão, passando pelo cinema, o museu, o lar e até mesmo o consultório psicanalítico –, 

demarcadas por sólidas paredes que recortavam claramente o tempo e o espaço, cabe 

frisar que as redes desconhecem todo e qualquer limite (Sibilia, 2012). Este não parece ser 

um detalhe menor, visto que ao nos “compatibilizarmos” tão velozmente com as ainda 

novas tecnologias digitais e, em consequência, perdermos a antiga “compatibilidade” com 

as ferramentas analógicas que as precederam historicamente, adotaram-se também certos 

hábitos e modos de viver que tais dispositivos supõem, propõem e estimulam. Assim 

como as paredes constituíam um dispositivo crucial para instaurar limites, confinar e 

reprimir excentricidades, as redes são a ferramenta mais adequada para propalar a 

estimulação ilimitada. 

Por isso não surpreende que muitos mal-estares contemporâneos se refiram 

justamente a uma crescente incapacidade de lidar com essa falta de limites que caracteriza 

os modos de vida contemporâneos. Se queremos tudo é porque supostamente podemos e 

merecemos tudo; e, portanto, deveríamos tudo querer e poder. Assim, em vez de termos 

que aprender a lidar com limites sólidos demais, como ocorria com a principal fonte do 

mal-estar – recalcada – dos sujeitos disciplinados e enjaulados da era moderna, agora a 

problemática mudou. Já não sofremos mais prioritariamente por estarmos governados pelo 

dever e, em decorrência disso, faz-se necessário soterrar o querer, colocando esse conflito 

no centro do drama humano.  

O mal-estar mais característico da atualidade parece diretamente ligado a essa 

dificuldade que implica se autogovernar numa cultura que preza pelo prazer ilimitado. 
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Nesse sentido, o fenômeno crescentemente tematizado como "vício da conexão" parece 

ilustrar perfeitamente esse paradoxo. Antes de continuar por essa trilha que constitui o 

cerne desta tese, porém, cabe lembrar algumas curiosidades com interessantes 

ressonâncias acerca das tecnologias, além de nos debruçarmos mais detidamente sobre as 

atuais dinâmicas da sociedade de controle, na qual a conexão se insere de modo 

determinante. 

 

 

4.2 Corpos controlados, modulados e otimizados 

 

Os avanços tecnológicos foram caracterizados por Freud, já em 1930, como um dos 

principais indícios da civilização e um dos mais expressivos fatores de decepção do 

homem civilizado. Pois, embora tenha havido claros progressos e conquistas graças à 

experimentação e aos investimentos da tecnociência, a então recém-conquistada 

disposição de espaço-tempo e o poder inédito sobre a natureza não levaram os sujeitos da 

época a atingir maiores estados de satisfação, tampouco os deixou mais felizes. Em vez 

disso, segundo as palavras de Freud, proporcionou-lhes apenas um conjunto de “prazeres 

baratos”, que acabaram por criar renovados problemas, inclusive mais complexo do que os 

precedentes.  

“Não havendo estradas de ferro para vencer distâncias, o filho jamais deixaria a 

cidade natal, não seria necessário o telefone para ouvir-lhe a voz”, exemplificou o autor 

(1930, p. 46), “sem os navios transatlânticos, o amigo não empreenderia a viagem, e eu 

não precisaria do telégrafo para acalmar minha inquietação por ele”, complementou. 

Décadas antes, Thoreau (1849, p. 51) também lançava indagações a esse respeito: “Se 

ficarmos em casa cuidado dos nossos assuntos, quem vai querer ferrovias? [...] por que 

teríamos que viver com tanta pressa e desperdício de vida? Parecemos decididos a comer 

antes mesmo de ter apetite”, reclamava o filósofo, acrescentando: “estamos na maior 

pressa para construir um telégrafo magnético de Maine ao Texas, mas o Maine e o Texas 

possivelmente não têm nada de importante para comunicar”.  

 Os impulsos modernizadores dos séculos XIX e XX, de fato, se encarregaram de 

esquadrinhar todo o espaço planetário, com o auxílio dos meios de transporte que 

permitiram acessar mecanicamente cada milímetro da Terra, tornando-a conhecida, 
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marcada e apta à exploração. Em 1958, a filósofa alemã Hannah Arendt denunciara as 

implicações desses avanços e, mais precisamente, as consequências do mapeamento dos 

espaços terrestres e marítimos. Tais invenções – que iam do telescópio aos mapas 

geográficos e cartas de navegação; das escalas de medida da Terra aos meios de transporte 

de longa distância (ferrovias, navios à vapor e avião) –, fizeram com que os homens 

passassem a habitar o espaço global, eliminando a barreira das distâncias. Tal “processo 

de avizinhamento” havia tornado o território pequeno e próximo, provocando um 

encolhimento “alienante” na capacidade de observação da mente humana. Pois, antes de 

aprender a dar a volta ao mundo, cada um já o visitara com a ponta dos dedos, através de 

globos depositados no aconchego da sala de estar, de tamanhos inferiores a seus membros 

corporais. Em consequência, perdia-se o senso de distância fundamental tanto à percepção 

como ao respeito: duas instâncias que necessitam de todo tipo de afastamento para serem 

desenvolvidas e aptas a enxergar o seu entorno e a contribuir para a conformação da esfera 

pública. “Você precisa de espaço para que seus pensamentos ajustem as velas e sigam 

uma ou duas rotas até chegar ao porto”, dizia também Thoreau (1857, p. 140).  

Esse quadro, no entanto, se agravou enormemente nas últimas décadas. Após o 

esquadrinhamento de toda a superfície terrestre, o projeto foi renovado e o intuito passou 

a ser outro, ainda mais ambicioso: capturar não apenas o espaço mas também a dimensão 

temporal; isto é, a maneira como esta é processada pela mente, pela percepção e pela 

experiência vivida. Os impactos dos avanços técnicos na produção de subjetividade e nas 

formas de sociabilidade têm sido ainda mais profundos e complexos, com ressonâncias na 

sensibilidade, na cognição e nos modos de apreender o mundo e a si mesmo. Enquanto na 

modernidade, as máquinas mecânicas que ditavam o progresso e os ritmos de trabalho 

eram tratadas como ferramentas externas ao corpo e à mente humana, afetando a 

consciência e a percepção de forma analógica, linear e instável; hoje a parafernália digital 

habita em cada um e se alastra por todo o sistema nervoso social, através de uma dinâmica 

impregnada pelo espírito empresarial. Trata-se de um maquinário operado não mais pela 

capacidade de ação e utilidade, mas pela mútua comunicação entre homem e máquina 

(Deleuze & Guattari, 1980).  

Convém lembrar que, na era disciplinar, o corpo dos cidadãos precisava 

primeiramente ser moldado pelas instâncias institucionais e legais, por meio de 

mecanismos mecânicos e analógicos de coerção e gratificação normalizadora, para que a 

consciência pudesse então ser domesticada. Somente após esse árduo processo de 
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interiorização, interpretação e autoconscientização, as condutas dos sujeitos se tornavam 

alinhados às dinâmicas do capitalismo industrial. Já na contemporaneidade, as estratégias 

de controle, balizadas por uma aliança tácita entre o mercado, a mídia e tecnociência, 

operam de forma mais sofisticada e eficaz, graças a um aparato informático que prescinde 

desses esforços descontínuos, atuando num estado de “metaestabilidade” (Deleuze, 1992).  

Tal deslocamento foi possível com a invenção de dispositivos cibernéticos e 

biotecnológicos que tem proliferado de forma acelerada desde a segunda metade do século 

XX, tais como os computadores e smartphones que possibilitam a conexão às redes 

digitais, operando como tecnologias de controle e mútuo monitoramento. E, inclusive, 

poderiam entrar nessa lista também os medicamentos destinados a tratar uma infinidade de 

transtornos psíquicos próprios da atualidade, propiciados pelo excesso de estímulos e pela 

incitação à livre escolha decalcada no consumo, tais como a depressão, a síndrome do 

pânico, o burnout e o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). Esse 

maquinário biopolítico tem sido capaz de promover certa “reprogramação” biológica 

(Sibilia, 2015) nos agentes humanos, com objetivos específicos e nada neutros: otimizar 

as condutas de acordo com a “livre iniciativa” dos consumidores, adequando-as aos ritmos 

desenfreados do neoliberalismo e estendendo os limites demasiadamente orgânicos dos 

corpos humanos, sempre de modo rentável e produtivo.  

O biopoder contemporâneo se detém, particularmente, numa certa racionalização (e 

algoritmização) da mente humana, sobretudo da percepção, da atenção e do desejo. Para 

tanto, pululam no mercado estratégias diversas de captura da atenção, anestesia sensorial e 

dependência psicológica, a fim de mobilizar intermináveis estimulações neurobiológicas 

que fomentam o consumo, a produção e o descarte ininterruptos dos mais diversos 

produtos, serviços e pessoas, por um lado, e, por outro lado, a busca por alta performance 

em todos os âmbitos. Nessa nova lógica, a consciência moral tão cara aos mecanismos de 

poder modernos, ancorada na razão e no dever, deixou de ser imprescindível para que os 

instrumentos de controle possam operar em sua máxima eficiência, tornando-se inclusive 

dispensável. O alvo privilegiado agora parece outro: a colonização do inconsciente, 

representado pelo “Id” freudiano, sedento pelo gozo irrestrito e pela excitação constante.  

Com o enfraquecimento do Super-eu, juntamente com todas as demais instâncias 

de autoridade que imperavam na era disciplinar, ocorreu algo paradoxal: “o princípio de 

prazer” não se tornou livre para exercer a sua potência transgressora ao vento dos 

acontecimentos e em contato com as forças ativas que circulam no mundo. Em vez disso, 
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tem sido capturado pelas forças reativas do capital, sobretudo pelas “alegrias do 

marketing” (Deleuze, 1992), que nublam e confundem os instintos de autopreservação e a 

expansão do campo possível. O acesso às sensações do corpo, antes considerado libertário 

e potente, agora foi emancipado dos afetos políticos (e até mesmo confundido com eles) e 

se tornou disponível para ser instrumentalizado e convertido em mais-valia. Em suma, o 

que deveria ser uma conquista e um caminho para uma existência mais inventiva, acabou 

sendo absorvido por novas armadilhas morais, que ocasionaram um “divórcio entre as 

potências de criação e de resistência” (Rolnik, 2003, p. 2). 

Com a ambição de produzir ágeis consumidores e competentes autogestores, aptos 

a acompanharem as voláteis demandas mercadológicas, a sociedade de controle subsumiu 

ou substituiu as fábricas de outrora pelas empresas, que penetram na vida cotidiana de 

forma ininterrupta, adentrando nos corpos, nos espaços e na totalidade das atividades 

vitais, provocando um esvaziamento da esfera política e um sequestro da vitalidade social. 

Em meio à expansão da racionalidade científica e instrumental – que promete tudo 

calcular, antecipar, resolver – e à universalização da linguagem empresarial, a vida e as 

interações humanas ganharam novos estatutos e passaram a ser avaliadas prioritariamente 

em termos mensuráveis, quantificáveis e comparáveis, a partir de dispositivos de 

inteligência artificial, da decodificação dos códigos genéticos e de coleta de dados 

atrelados à lógica do mercado.  

Nessa complexa transformação histórica, os cidadãos obedientes, reprimidos e 

normalizados da era industrial, deram lugar aos consumidores hiperestimulados, 

controlados e otimizáveis das últimas décadas. Com efeito, a proibição, o dever e a lei, 

que marcaram o ritmo da maquinaria moderna, foram gradativamente substituídos pelo 

estímulo, pela livre iniciativa e pela motivação, através de um excesso de querer somado a 

um desejo de pertencer e, ainda, a uma crença de tudo poder. “A positividade do poder é 

bem mais eficiente que a negatividade do dever”, observa o filósofo coreano Byung-Chul 

Han, atentando para o seguinte: “o poder, porém, não cancela o dever” (2015, p. 15). Os 

mecanismos de controle que hoje proliferam são sutis e até mesmo invisíveis: operam, 

predominantemente, por estímulo, sedução e inclusão, visando a criar necessidades, 

despertar desejos e assimilar todos aqueles que são convidados a participar do jogo do 

capital. Para isso, contam com uma eficiente forma de coação: a do empreendedor de si 

mesmo. 
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À diferença da disciplina, que operava por sanções e gratificações normalizadoras, 

o controle se efetua através de uma política de concessões: eis o meio encontrado para 

reter a subordinação e estabelecer o comando. Ele atua produzindo um sistema de 

recompensa meritocrático fusionado a uma promessa de satisfação irrestrita. Trata-se de 

liberações concedidas pelas novas estratégias biopolíticas, a partir da livre seleção de 

ofertas disponíveis no mercado (produtos, serviços, identidades, transtornos), que ganham 

ares de liberdade, autonomia e responsabilização individual. Em suma, o capital gera as 

suas próprias necessidades e faz com que cada um as perceba como se fossem próprias. 

Enquanto isso, atua no intuito de omitir o preço que se paga para que os seus comandos 

sejam executados com êxito.  

Sob a lógica do gozo, as táticas de controle não visam a oprimir os sujeitos, mas 

buscam cativá-los; não exigem obediência, mas geram dependência; não excluem as 

diferenças, acolhem para poderem explorá-las. Entre algumas de suas principais estratégia 

de sedução, podemos mencionar a distribuição “gratuita” de uma infinidade de serviços e 

entretenimentos, como as redes sociais da internet, os aplicativos de interação instantânea 

e as diversas estratégias voltadas para produzir renovados (e sempre insaciados) desejos e 

inclinações pessoais. Empresas como Facebook e Google, por exemplo, lucram detendo 

informações coletadas em tempo real sobre cada usuário, que vão desde os dados pessoais, 

pesquisas na web, interações, publicações e compras online. A finalidade é a de traçar um 

perfil psicológico de cada consumidor e prever o seu comportamento, delineando 

possíveis medos, anseios, preferências, gostos, interações. A partir daí, é gerado um fluxo 

de conteúdos e de publicidades constantes e personalizadas para cada usuário, a fim de 

moldar interesses de compra, reforçar crenças e transformar hábitos.  

É sobre os desdobramentos dessas estratégias de manipulação pessoal através de 

tecnologias de inteligência artificial, como o Big Data, que trata o recente documentário 

lançado pela plataforma de streaming Netflix, intitulado Privacidade Hackeada. A 

produção aborda as táticas de direcionamento de consciência realizadas pela empresa 

Cambrigde Analytica, da Grã Betanha, responsável pela campanha eleitoral do atual 

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com a reportagem da revista 

Superinteressante, de outubro de 2019, o programador Trisan Harris, após cinco anos 

trabalhando na empresa Google, abriu a ONG intitulada Center for Humane Technology 

juntamente com outros programadores igualmente assustados com os efeitos da indústria 

de tecnologia. “Estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico 
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já feito, sem nenhum controle”, afirmou Aza Raskin (2019, p. 22) à reportagem, “a 

pergunta que nós nos fazemos no Vale do Silício é: estamos programando apps ou 

pessoas?”. 

Em suma, não é mais a mercadoria que se vende ao consumidor, mas é o próprio 

consumidor que se vende à empresa que lhe oferece a mercadoria ou serviço, fomentando 

cada vez mais a própria submissão às estratégias mais diversas de marketing. Por outro 

lado, e de modo inseparável, a antiga massa se dispersou numa variedade de amostras, 

bancos de dados e segmentação de público. O que é ainda mais perverso nesse processo é 

o seguinte: é o próprio sujeito que, de bom grado e com elevadas doses de devoção, requer 

tais acessos e solicita novas motivações, permitindo o controle (quase) total do mercado 

ao domínio da vida, sem que se sinta diretamente ameaçado ou em risco. Para tanto, é 

lançado um arsenal de iscas tirânicas aos consumidores, sobretudo através das redes, 

produzindo distrações em escala planetária, além de toda sorte de dependência e 

assujeitamento. “Nós exploramos uma vulnerabilidade da psicologia humana”, declarou 

Sean Park (Superinteressante, 2019, p. 22), um dos fundadores da rede social Facebook, 

“todos nós entendemos isso, conscientemente, e fizemos mesmo assim”, afirmou 

cinicamente.  

Para que a tomada de controle seja bem-sucedida, os “controlatos” precisam operar 

de modo sutil e eficaz, evitando, na medida do possível, qualquer tipo de confronto. A 

censura também é evitável, sobretudo no que concerne à comunicação e à informação: 

duas instâncias centrais tanto para a sua atuação como para a produção das subjetividades 

contemporâneas. As estratégias adotadas, portanto, não estariam mais vinculadas 

necessariamente ao uso de força física ou repressora, mas sobretudo ao controle 

psicológico e à customização dos conteúdos, capazes de provocar inflexões nos ritmos, 

nos desejos, nos gostos e nas condutas individuais, a partir de esquemas persuasivos (e 

viciantes!) emanados pelas artérias da aparelhagem digital.  

Esse instrumental compreende não apenas os dispositivos de conexão às redes, mas 

também certas estratégias muito bem-sucedidas da indústria farmacêutica, por exemplo, 

que visam a exorcizar a alteridade e a neutralizar todos os entraves econômicos que 

possam atrapalhar a adesão dos sujeitos à lógica neoliberal. “A máquina não está mais 

diante, e sim dentro do corpo, dentro da mente, e os corpos não podem mais se relacionar 

nem a mente se expressar sem o suporte técnico da máquina biopolítica”, afirma Berardi 

(2009, p. 17).  
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Gilles Deleuze lançou mão de outras pistas oportunas para compreendermos o 

regime de controle. Segundo o autor (1992), se a sociedade disciplinar regida pelo 

aparelho estatal necessitava de uma assinatura (nome) e de um número de registro numa 

massa (certidão de nascimento, RG, CPF, etc) para submeter os cidadãos aos tentáculos 

biopolíticos de cunho massificante e individualizante; a sociedade de controle regida sob a 

chancela do mercado necessita essencialmente de um único comando para exercer poder: 

a cifra. Isto é, uma senha numérica (IP, código do usuário, número do cartão de crédito, 

etc) que marca o acesso ou à rejeição à informação. “O que conta não é a barreira, mas o 

computador que detecta a posição de cada um, lícita ou ilícita, e opera uma modulação 

universal”, atenta o filósofo (1992, p. 225).  

Trata-se de uma passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. 

E, ainda, do indivíduo, pertencente a uma massa, para o divíduo: divisível, controlável e 

moldável a um leque de nichos mercadológicos (e identitários), na função de consumidor. 

“É o dinheiro que talvez melhor exprima a distinção entre as duas sociedades”, enfatizava 

o filósofo (Deleuze, 1992, p. 223). Enquanto a disciplina operava com uma “moeda 

cunhada a ouro”, de medida padrão; o controle remete “a trocas flutuantes, modulações 

que fazem intervir como cifra uma percentagem de diferentes amostras de moeda”. Não 

por acaso, os modos de subjetivação atuais são convocados a se conceberem enquanto 

capitais e a se adaptarem às malhas flexíveis do poder por meio de uma reinvenção 

constante de si, através de nichos identitários fluidos e moduláveis, convertidos em 

informação (e lucro) e facilmente assimiláveis às demandas do mercado. “A empresa 

introduz o tempo todo uma rivalidade inexpiável como sã emulação, excelente motivação 

que contrapõe os indivíduos entre si e atravessa cada um, dividindo-o em si mesmo”, 

acrescentava Deleuze (1992, p. 223).  

Com o declínio do Estado de bem-estar social e com a ascensão do neoliberalismo, 

os sujeitos perderam quase todas as garantias de segurança, provenientes de políticas 

públicas e do amparo estatal. Contando apenas consigo para assegurar a própria 

sobrevivência num mundo regido pelo espírito empresarial, que tem a competição como 

regra do jogo, cabe a todos assimilar os discursos meritocráticos disseminados pela mídia 

e gerir a si como uma empresa bem-sucedida, sem pausa nem descanso. Para tanto, é 

necessário administrar os próprios riscos, realizar uma constante manutenção dos contatos 

e controle da concorrência. E, ainda, convém investir rentavelmente na imagem corporal e 
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física, em prol de evitar qualquer ameaça de descapitalização, invisibilidade e fracasso 

social ou econômico.  

 

 

4.3 Corpos insones, acelerados e viciados  

 

 

Já finalizando a segunda década do século XXI, em certo sentido nos encontramos 

num processo de "servidão" cada vez mais "voluntária", retomando a expressão de Etienne 

La Boetie, em seu livro Discurso da servidão voluntária publicado em 1576. Embora o 

capitalismo contemporâneo não busque mais a obediência dos cidadãos às leis da 

normalidade com suas fronteiras bem estabelecidas, a liberdade individual voltou a cair 

numa nova armadilha. O que agora se estimula é uma sorte de dependência, tanto física 

como psicológica, com relação aos mais diversos estímulos e “prazeres baratos” (ou muito 

caros) que são infatigavelmente renovados. Nesse jogo sem limites, a satisfação é 

impossível por definição e o autocontrole se torna uma ilusão a ser constantemente 

perseguida.  

Tudo isso se vê tanto exemplificado como intensificado pelo uso de dispositivos de 

conexão em rede. Cada vez mais, as estratégias para conquistar usuários recorrem a 

antecipação dos desejos de consumo. As ofertas ilimitadas de entretenimento online, por 

exemplo, são monitoradas por algoritmos capazes de direcionar as ações e criar renovadas 

demandas. Segundo Jonathan Crary (2014, p. 43), isso se reflete numa "aspereza 

ininterrupta de estímulo monótono, no qual uma ampla gama de capacidades receptivas é 

congelada ou neutralizada". Esse autor também chama a atenção para os efeitos 

subordinadores e bastante paradoxais dessas estratégias que tendem a ser livremente 

adotadas, sem qualquer obrigação: "escolhemos fazer o que nos mandam fazer, 

permitimos que nossos corpos sejam administrados, que nossas ideias, nosso 

entretenimento e todas as nossas necessidades imaginárias sejam impostos de fora" (2014, 

p. 68). 

Não é por acaso que, cada vez mais, se usa o termo "vício" para se referir à 

complexa relação que temos com os dispositivos aqui em foco. O que provoca mal-estar é 

a dificuldade de diminuir a quantidade de tempo gasto on-line, como uma estratégia 

individual e voluntária que costuma falhar. Longe de ser uma atividade proibida, por 
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imoral ou ilegal, a conexão é hiperestimulada e tornou-se central não apenas para a 

sociabilidade e para a produção de subjetividade como também para a inserção na 

sociedade, seja como empreendedor, produtor, prestador de serviço ou consumidor. No 

entanto, constata-se que seu uso "excessivo" acaba prejudicando outras áreas da vida, 

afetando a boa performance ao diminuir a própria produtividade. Contudo, diante do 

desprestigio da lei e do dever, e considerando a perda de sentido de se auto-limitar como 

uma atitude valiosa, que se adotaria em nome de algum outro valor considerado superior, 

o mal-estar provém dessa outra fonte. Uma instância tão diferente dos rigores do Super-

eu, que quase parece o seu contrário. Em vez de ser causado pelos limites morais auto-

censuradores, agora o drama provém da falta de limites e da incapacidade de autocontrole.  

As tecnologias de comunicação e informação, de fato, parecem estar ocupando um 

lugar antes relegado às substâncias psicotrópicas, seguindo o mesmo princípio da 

dependência. Não é raro que se desenvolva uma devoção cotidiana aos pequenos 

estímulos emitidos pelos aparelhos digitais, com o consequente isolamento social e a 

busca insaciável pelo prazer a eles ligados, compreendida como uma vontade individual e 

"livre" que necessita de doses cada vez mais elevadas para tentar atingir o efeito almejado, 

cuja satisfação raramente é saciada. A insatisfação, por outro lado, também não costuma 

se apresentar como um problema, já que as possibilidades de novas tentativas de prazer 

são inesgotáveis, além de supostamente gratuitas.  

Cabe aludir aqui à ressalva que o próprio Freud dedicou aos entorpecentes, em sua 

tentativa de resolver os sintomas do mal-estar da civilização. Quase um século atrás, ele 

atentara acerca da eficiência dos narcóticos, como as drogas e o álcool, em sua capacidade 

de "afastar-tristeza" e "quebrar preocupações", no intuito de subtrair à pressão da 

realidade e obter ganhos imediatos de prazer, abrigados num refúgio sensível que se 

instalava longe do mundo exterior. “Se acontece algo de mau, bebe-se para esquecer; se 

acontece algo de bom, bebe-se para celebrar, e se nada acontece, bebe-se para que 

aconteça qualquer coisa”, dizia o escritor Charles Bukowski, em sentido semelhante 

(2005). O inventor da psicanálise, contudo, alertou sobre a nocividade dessas práticas, 

visto que tais produtos são também responsáveis pelo desperdício de uma imensa 

quantidade de energia que poderia ser investida na "melhoria da sorte humana" (2011, p. 

34).  

Em suma, estaríamos vivendo a passagem de um mal-estar ancorado na proibição e 

na obediência às normas e leis – representado pela figura do cidadão e pela autoridade do 
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Super-Eu psicanalítico –; para um mal-estar forjado nas tentações excessivamente 

insubordinadas dos próprios desejos. Isto é, do "princípio de prazer", segundo a concepção 

freudiana. O papel do capitalismo contemporâneo nessa redefinição é fundamental, bem 

como o das tecnologias digitais e móveis de comunicação em rede. O mal-estar da 

conexão se projeta sobretudo na figura do consumidor acelerado, disperso e ansioso, cujo 

engajamento e a consequente "servidão voluntária" se dão, sobretudo, através da saturação 

dos estímulos imagéticos, sensoriais e cognitivos. Apesar das reluzentes ofertas 

mercadológicas, o que acabam fornecendo é um emaranhado de experiências muitas vezes 

empobrecidas e relações superficiais, que são efeito de recompensas monótonas e 

comportamentos viciados ou pouco refletidos. Cabe ressaltar, mais uma vez, que tudo isso 

ocorre por "livre escolha", baseada numa ânsia por prazer – e uma repulsa por qualquer 

tipo de repressão – que tem se legitimado moralmente nas últimas décadas. 

A título de ilustração, a pesquisadora Gloria Mark, da Universidade da Califórnia 

Irvine, comparou a tendência compulsiva de checar o e-mail e as redes sociais ao 

funcionamento de uma máquina caça-níqueis. Olha-se o celular em busca de obter 

gratificação. Cria-se assim uma expectativa de obtê-la, que faz com que se repita esse 

processo, obstinadamente, múltiplas vezes. Mark constatou ainda que, quando 

trabalhamos em frente ao computador, mudamos de tela – e de foco de atenção – a cada 

quarenta e sete segundos. A pesquisa revelou também que os profissionais mais inclinados 

à multitarefa -- uma das qualidades, aliás, mais prezadas das subjetividades 

contemporâneas -- mostraram-se ainda mais propensos à dispersão. A dificuldade de 

conseguir um foco também foi constatada naqueles que dormiam poucas horas ou tinham 

uma má qualidade de sono, algo que também se tornou habitual nos modos de vida 

contemporâneos.21  

De acordo com pesquisas divulgadas pela revista Superinteressante, na edição de 

outubro de 2019, os usuários recorrem ao celular cerca de duzentas e vinte vezes por dia. 

Realizam, em média, dois mil e seiscentos toques no decorrer de vinte e quatro horas. A 

reportagem relata ainda que, para maximizar o vício, os aplicativos são projetados 

segundo a lógica da “programação variável de recompensas”. Trata-se de um sistema de 

gratificação inconstante e imprevisível, que estimula sucessivas tentativas de gozo. 

Incapaz de prever a quantidade de conteúdo (posts, fotos, curtidas descontos) que irá 

 

21 Disponivel em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/23/tecnologia/1498217993_075316.html> 
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receber, o consumidor fica tentado a acessar o dispositivo continuamente. “É evidente que 

os apps mais bem-sucedidos têm um elemento viciante embutido” declara Aizkovitch 

(2019, p. 27), fundador da UX Salon, localizada em Tel Aviv, “nós, designers, somos 

pagos para fazer um bom trabalho e a taxa de retenção é um dos parâmetros que 

utilizamos”. 

As notificações na tela também contribuem para despertar a curiosidade e instaurar o 

medo de estar perdendo algo. Essa sensação, inclusive, já ganhou até nome: FOMO (fear 

of missing out). Trata-se de uma “síndrome” provocada pela necessidade de acompanhar o 

que os outros estão fazendo, que acaba despertando a impressão de que as pessoas estão 

vivendo vidas mais felizes, bem-sucedidas e interessantes. Nessa direção, outro fenômeno 

contemporâneo é o FOBO (fear of being off-line), relacionado ao temor de ficar off-line e 

a obsessão de atualizar continuamente a timeline das redes sociais. Há, ainda, a FODA 

(fear of doing anything), atribuída à ânsia de querer tudo e, evidentemente, à incapacidade 

de nem tudo poder fazer, que acaba gerando uma paralisia proveniente da indecisão e do 

medo de realizar a escolha errada.  

Percebe-se, portanto, que apesar da insistente promessa de acesso ao gozo ilimitado, 

os limites demasiadamente humanos teimam em se fazer notar e o mal-estar soa 

persistente. De acordo com Berardi (2005), podemos aumentar o período de exposição dos 

organismos humanos às informações, provenientes dos aparelhos digitais, ou mesmo 

acelerar o tempo de reação aos estímulos midiáticos. Entretanto, a experiência não pode 

ser intensificada indefinidamente. Isso faz com que a sua aceleração provoque uma 

redução da própria consciência de estímulo junto com a perda de sensibilidade e de 

percepção. Por isso, o desafio é imenso nas novas circunstâncias: quando não se realizam 

as operações capazes de sedimentar cada experiência, detendo assim a multiplicação 

desenfreada dos fluxos informáticos e consumistas, e quando não se dá lugar ao 

pensamento capaz de produzir algum sentido, resta apenas um excesso de estimulação que 

costuma girar no vazio e se afogar no tédio. 

Um exemplo bastante sintomático desses fenômenos é dado pelos resultados da 

pesquisa denominada Global Mobile Consumer Survey,22 realizada em 2016 em trinta e 

um países pela empresa Deloitte para mapear hábitos de consumo de tecnologias móveis. 

Entre os entrevistados, cerca de 37% acorda de madrugada para conferir mensagens no 

 
22 Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/acorda-de-madrugada-para-ver-

o-celular-voce-nao-esta-sozinho/> 
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celular, enquanto 28% responde as notificações durante esse período insone. No caso do 

Brasil, os números não são muito diferentes: cerca de um terço dos brasileiros declarou 

interromper o sono para interagir com o aparelho. Por isso, não surpreende que o tempo de 

descanso e de recolhimento estejam ameaçados, assim como os sentidos modernos 

atribuídos as noções de privacidade, espaço protegido e intimidade. Enquanto a vida 

humana se adapta para se tornar capaz de acompanhar os fluxos contínuos do mercado e 

das redes de informação, seu funcionamento se torna ininterrupto. Estamos disponíveis a 

qualquer hora do dia ou da noite, para participar dos processos de troca e circulação 

globais. Podemos até hibernar, ao reduzir certas funções de consumo e nos mantermos em 

estado de alerta e prontidão, mas já não é mais possível se desligar totalmente, nem 

adentrar num estado real de repouso (Crary, 2014).  

Nessa mesma direção, e retomando o léxico dos narcóticos, um estudo 

desenvolvido pela Universidade de Chicago em 2016 chegou à seguinte conclusão, após a 

supervisão da rotina de 250 jovens estadunidenses: “redes sociais viciam mais que sexo e 

cigarro”.23 Inclusive, de acordo com cientistas da Universidade de Virgínia, também nos 

Estados Unidos, e da Universidade de Columbia Britânia, no Canadá, uma em cada dez 

pessoas não resiste e passa a atender os sinais de mensagens ou avisos de chamadas até 

mesmo durante o ato sexual. 24 A mesma pesquisa ainda concluiu que 95% da população 

mundial checa os smartphones durante encontros e 70% interrompe as atividades do 

trabalho para interagir nos dispositivos. Com tantos aplicativos estrategicamente 

moldados para capturar a atenção, fica cada vez mais difícil manter o foco e evitar a 

dispersão. 

Todo esse excesso de estímulo, por sua vez, tem contribuído para que os 

consumidores fiquem cada vez mais impacientes, acelerados e exigentes. Uma pesquisa 

realizada em 2018 pelo Le Monde, da França, constatou que, após cinco segundos de 

espera no download do site, três em cada dez potenciais leitores desistiam de continuar o 

acesso. Para se adaptar ao imediatismo ansiado, o tempo de carregamento da página 

passou de oito para dois segundos, conquistando um aumento de 24% na audiência. A 

atual impaciência dos clientes somada à superfluidez de qualquer interesse também tem 

impactado o mercado global em diversas outras áreas. Segundo reportagem do jornal 

 
23 Disponível: <https://super.abril.com.br/blog/cienciamaluca/redes-sociais-viciam-mais-que-sexo-e-cigarro> 

24 Disponível: <https://vejasp.abril.com.br/blog/sexo-e-a-cidade/checar-o-celular-ate-na-hora-do-sexo-uma-em-

cada-dez-pessoas-mantem-esse-8220-caso-serio-8221-com-os-smartphones> 
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francês, a música pop americana, por exemplo, nos últimos quatro anos, passou de três 

minutos e meio de duração para uma média de dois minutos e meio. Ainda assim, precisou 

acelerar as batidas, incluir introduções mais curtas e se valer de truques sonoros a cada 

vinte segundos para atrair o interesse do ouvinte. A indústria de perfumes também 

precisou se adaptar. "Hoje, um consumidor em potencial deve ser fisgado por um perfume 

em menos de meio minuto em uma grande cadeia de varejo, caso contrário ele se afasta 

dele, enquanto na década de 1980 demorava de cinco a dez minutos para decidir em uma 

loja local”, declarou Arnaud Guggenbuhl, diretor de marketing de fragrâncias da 

Givaudan.25 A velocidade da troca de mensagens em aplicativos de comunicação 

instantânea, como Whatsapp, Facebook Messenger e WeChat, também aumentou 

vertiginosamente nos últimos dois anos. De acordo com pesquisa desenvolvida pela 

Statista, em 2019, em sessenta segundos, são trocadas, em média, 41,6 milhões de 

mensagens no mundo todo, 40% a mais do que em 2017.   

Outro mercado que passou por transformações foi o de entretenimento audiovisual. 

Se há poucas décadas assistir séries e filmes costumava ser uma experiência presencial e 

coletiva, geralmente realizada na sala de estar, na companhia da família ou de amigos; 

agora tem se tornado, cada vez mais, uma experiência individualizada e customizável. Um 

fenômeno bastante sintomático dessas transformações é a atual dificuldade dos jovens de 

acompanharem pacientemente a trailers, propagandas e cenas lentas, ou de menor 

comoção, sem a possibilidade de pulá-las ou de transmiti-las de modo acelerado. Por isso, 

cada vez mais habitualmente, os vídeos são consumidos numa velocidade duas ou três 

vezes maior do que a original, enquanto a atenção é dividida com outras funções 

disponíveis na rede. Esse hábito multitarefa e dispersivo, certamente, seria impensável, 

indesejável e até mesmo incompreensível para os sujeitos modernos, habituados a realizar 

uma atividade por vez e treinados a nutrir a interioridade através de mergulhos 

introspectivos nas narrativas ficcionais, através da concentração, do silêncio e da solidão. 

Tal prática de assistir filmes, séries e vídeos na função fast forward reflete não 

apenas a impaciência da nova geração como a intolerância em se adaptar ao ritmo, ao 

gosto e ao tempo do outro. Além disso, essa estratégia tornou-se recorrente devido a 

ansiedade de ver a maior quantidade de coisas num menor espaço de tempo, 

principalmente diante da oferta irrestrita de consumo disponível na internet. “Comecei a 

 
25 Disponível em: https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/06/24/comment-le-numerique-accelere-nos-

vies_5480903_1650684.html 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/06/24/comment-le-numerique-accelere-nos-vies_5480903_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/06/24/comment-le-numerique-accelere-nos-vies_5480903_1650684.html
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fazer isso faz uns anos já para deixar a minha vida mais eficiente”, revela Jeff Guo, em 

reportagem para o jornal Gazeta do Povo veiculada em julho de 2016,26 “logo descobri 

que isso dá mais prazer para os seriados”, examina, “e eu fico menos frustrado com 

seriados que querem me fazer perder tempo com enredos de ‘encheção de linguiça’ ou 

com violência gratuita”. O jovem ainda relata algo que seria igualmente assustador para as 

subjetividades oitocentistas: “eu assisto série como leria um livro. Eu pulo trechos. Releio. 

Às vezes acelero. Às vezes diminuo o ritmo”, e acrescenta, “não consigo mais ver TV em 

tempo real”. Não surpreende que outra compulsão atual seja a de “maratonar” séries 

online, o que reflete o sucesso das plataformas de streaming como a Netflix, a HBO Go e a 

Amazon Prime, em que cada usuário pode controlar a experiência e integrá-la numa gama 

de outras atividades realizadas simultaneamente.  

A lógica, como se percebe, é tanto a do estímulo como a do consumo imediato, 

descartável, acelerado, entediado e pouco refletido. Todos esses sintomas se alinham à 

racionalidade mercadológica própria dos dias atuais, na qual toda “perda de tempo” 

improdutiva parece inconcebível e qualquer brecha para o ócio e a ruminação torna-se 

insuportável, assim como a possibilidade de elaborar as experiencias de mal-estar que 

possam vir a ser anunciados pelo corpo. Na tentativa de mascarar um vazio, e diante da 

dificuldade de processar as angústias, cria-se uma tendência compulsiva e excessiva a 

qualquer coisa, que se somatizam no corpo físico.  

Com efeito, em busca de estar constantemente em movimento e gerindo a si como 

um capital rentável, as atividades e as relações humanas passaram a ser geridas por uma 

lógica utilitária e pragmática, norteada por cálculos de custo e benefício, pelo 

ranqueamento das competências e pelo alto desempenho em todas as instâncias. “Os 

ritmos do consumo tecnológicos são inseparáveis das exigências de autoadministração 

contínua”, afirma Crary (2014). Há, desse modo, um inédito espraiamento da 

racionalidade mercadológica para além das barreiras das ciências econômicas e das 

estruturas das empresas, espalhando-se por todos os domínios da vida humana.  

Ainda segundo a reportagem do jornal Gazeta do Povo, as salas de projeção 

também se tornaram meios de tortura para alguns. “O cinema me parece sufocante”, 

revelou o jovem. À diferença do que ocorria até pouco tempo atrás, os sujeitos não 

 
26 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/tv/veja-tv-no-modo-acelerado-todos-vao-se-

horrorizar-e-voce-vai-ficar-mais-inteligente-ce8cnbbumgjmxuh6hp08wic2v/ 
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costumam mais assistir a um filme de uma só vez, numa concentração silenciosa e 

constante, sem interrupção e em total imersão na narrativa exibida. A dificuldade se 

apresenta tanto pelo desconforto em assistir à produção audiovisual durante duas horas 

seguidas como pela abstinência sofrida por aqueles que não podem – ou, ao menos, não 

deveriam – acessar os dispositivos móveis durante a narrativa.  

Por outro lado, para os espectadores que conseguem resistir com mais bravura às 

tentações oferecidas pelos aparelhos digitais de conexão às redes, a ida ao cinema costuma 

ser uma espécie de refúgio de um cotidiano agitado e exaustivo, permeado por um excesso 

de comunicação e de informação. Contudo, para esses, essas atividades também têm 

sofrido abalos e uma série de incômodos, levando-os a buscarem sessões em horários mais 

estratégicos e de menor apelo popular. Parte dos motivos é narrada, em tom raivoso, pelo 

colunista Carlos Cardoso, no site Meio Bit, do portal Terra:27  

O brasileiro chega atrasado, não respeita lugar-marcado, chuta cadeira da 

frente, fotografa peça de teatro, xinga a tela do cinema, se acha no direito 

de conversar ou explicar o filme pra namorada retardada que não 

consegue entender uma trama complexa como Vingadores e, 

principalmente, fazem questão de entrar no ZapZap pra explicar pra Deus 

e o Mundo que estão no cinema e não podem falar agora. Em seguida, 

ligam e começam a contar o filme pra alguém. 

Ocorrências como essas não têm sido incomuns. É que, neste sentido, e mais uma 

vez, o desejo se sobrepõe às normas, e às redes ultrapassam os limites das paredes. Assim, 

tem sido quase impossível, sobretudo para os chamados “nativos digitais”, resistirem à 

ansiedade de se autocontrolar durante o longo período da projeção. Ainda que seja uma 

prática proibida, alertada no início de cada sessão, tais regras costumam ser ignoradas, 

sem qualquer angústia moral ou culpa por parte do “infrator”. Mesmo porque, parece-lhes 

óbvio que a regra não foi criada para ser cumprida, sobretudo quando implementada num 

espaço de entretenimento em que cada um é um consumidor ativo, repleto de direitos e 

poucos deveres.  

O ato, inclusive, costuma ser realizado de forma quase irrefletida. Pois não parece 

restar dúvidas de que o uso do aparelho é de uma urgência incontestável e inadiável. 

Trata-se de uma necessidade tanto psicológica como física que, se não realizada 

imediatamente, colocará em risco a integridade do usuário e, paradoxalmente, a própria 

 

27 Disponível em: https://meiobit.com/286899/projeto-de-lei-no-rj-pretende-proibir-uso-de-celulares-em-

cinemas-e-teatros/ 
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capacidade dele de se entreter e de se concentrar no restante do filme. A abstinência se dá 

com efeitos parecidos com aqueles provocados pela droga: ansiedade, aceleramento 

cardíaco, inquietação, angústia e dispersão. Com efeito, numa era de declínio do bem 

comum e do estímulo ao bem-estar individual, ignorar às regras e se render à sedução da 

conexão parece ser uma das únicas normas dignas de respeito diante da necessidade de 

satisfazer o próprio vício.  

Como exemplo, cabe mencionar um caso bastante emblemático ocorrido em 2017, 

com o estadunidense Brandon Vezmar, de 37 anos, que viveu um pesadelo ao decidir 

marcar um primeiro encontro com uma garota no cinema, para assistir ao filme Guardiões 

da Galáxia 2.28 Segundo ele, a experiência “foi um inferno”. A moça não conseguiu se 

desvencilhar do aparelho ao longo da exibição, chegando a acessá-lo “de dez a vinte 

vezes”, em incontáveis trocas de mensagem. Nada muito espantoso, sequer surpreendente, 

para a geração atual, habituada a sucumbir às mesmas tentações. No entanto, o rapaz, 

claramente incompatível com aquela dinâmica – ou pelo menos, com aquele excesso e, 

sobretudo, naquele ambiente –, ficou inconformado com a conduta desrespeitosa da 

pretendente. Resolveu então chamar a atenção da parceira e alertá-la sobre o incômodo, 

pedindo-a para parar. Como solução, chegou a recomendar algo que poderia soar bastante 

razoável até pouco tempo, em casos de extrema urgência: sugeriu que ela saísse da sala 

para usar o aparelho e depois retornasse para dar continuidade ao filme. A moça em vez 

de ficar constrangida ou culpada pela atitude, levantou-se indignada e foi embora. A 

reação de Vezmar foi ainda mais surpreendente, e quase anacrônica, principalmente nesse 

tipo de situação: ele decidiu processar a acompanhante. Recorrera ao respaldo da lei, 

através de um processo judicial contra a moça para exigir o reembolso do ingresso, 

acusando-a de ser “uma ameaça à sociedade civilizada”. A rede de cinema, ao tomar 

conhecimento do caso, reembolsou o valor pago pelo cliente, sem tomar providências 

maiores àquela situação. Pois, neste caso, os interesses financeiros também prevalecem às 

normas.  

 Nessa direção, em 2016, Adam Aron, CEO da rede de cinema estadunidense 

AMC, deu a seguinte declaração: "quando você fala para alguém de vinte e dois anos para 

desligar o celular e não arruinar o filme, eles ouvem 'por favor, corte o seu braço esquerdo 

até o cotovelo. Você não pode falar para alguém de 22 anos desligar o celular. É como 

 
28 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/homem-processa-mulher-por-mexer-no-celular-

durante-guardioes-2/ 
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eles vivem a vida deles", concluiu.29 Em vez de qualquer questionamento em torno a tais 

práticas ou estratégias para driblar a dispersão, a proposta anunciada pela empresa para 

capturar esses potenciais consumidores foi a de implementar salas especiais que garantam 

o uso do smartphone, sem incômodo nem restrição. Desse modo, fica a gosto do 

consumidor o tipo de experiência que prefere ter. “O que é mais possível é que pegaremos 

auditórios específicos e faremos deles 'amigáveis para texting”, relatou o executivo. Ou 

seja, trata-se de uma renovada área para “fumantes”, agora destinada aos viciados 

tecnológicos, incapazes de autocontrole e de qualquer entretenimento ou tarefa longe das 

redes. Na contramão dessa atitude deliberadamente neoliberal, o vereador do Rio de 

Janeiro Marcelo Arar, do PT, lançou um projeto de lei, em 2016, no qual “teatros e 

cinemas deverão ter placas informando o consumidor de que o uso de aparelho celular 

ou smartphone é proibido, sob pena de multa de até R$ 1 mil”.30 Tanto num caso como no 

outro, os dispositivos técnicos são colocados como determinantes e protagonistas do 

problema em questão, desenraizados do contexto histórico que possibilitou a sua 

invenção. Tais simplificações, baseada numa relação de causa e consequência linear, 

acabam por empobrecer o debate e desviam a atenção para qualquer ação política mais 

efetiva e criativa. 

Como oportunamente elucidara Crary (2014, p. 40), “a promoção e adoção de 

tecnologias wireless, que aniquilam a singularidade dos lugares e dos acontecimentos, é 

simplesmente um efeito colateral de novas exigências institucionais”. Além disso, o uso 

desses dispositivos e aparelhos tem impactado nas formas de sociabilidade, e vem 

redefinindo a experiência e a percepção individuais, submetendo-as a ritmos, velocidades 

e formas de consumo acelerado e intensificado, bem como a novos sistemas de controle 

contínuo e de submissão. Por outro lado, essa conexão absoluta elimina as formas de 

sociabilidade não diretamente relacionadas a interesses pessoais, fazendo com que as 

interações no espaço público sejam cada vez mais esvaziadas e raras diante de um 

“isolamento digital fantasmagórico”, de acordo com as expressões do autor. Assim, graças 

ao leque irrestrito de conteúdos acessíveis no regime 24/7, “sempre haverá on-line algo 

mais informativo, surpreendente, engraçado, divertido, impressionante do que qualquer 

 
29 Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/cinema/103644-maior-rede-cinemas-eua-liberar-uso-celular-

salas.htm 
30 Disponível em: https://meiobit.com/286899/projeto-de-lei-no-rj-pretende-proibir-uso-de-celulares-em-

cinemas-e-teatros/ 
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outra coisa nas circunstâncias reais imediatas” (2014, p. 68), embora a decepção sempre 

também seja iminente.  

 Sob o desafio de ficar vinte e quatro horas desconectados, foi realizada uma pesquisa 

pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, com jovens espalhados por dez países e 

por cinco continentes. Entre os mil participantes, o estudante do Reino Unido relatou o 

seguinte: “eu literalmente não sabia o que fazer comigo”; “fiquei me coçando como um 

viciado porque não podia usar o celular”, disse um americano; “me senti morto”, desabafou 

um jovem argentino. A partir desses depoimentos, foi constatado que os sintomas são de 

abstinência, no mesmo grau daqueles apresentados por dependentes de droga ou de jogo, 

quando privados do objeto de compulsão. Outra pesquisa, realizada pela Navegg, empresa de 

análises de audiências on-line, relatou que o Brasil registrou recorde de 105 milhões de 

pessoas conectadas no primeiro trimestre do ano, sendo que o brasileiro passa mais tempo no 

YouTube, no Twitter e no Facebook do que os internautas do Reino Unido e dos EUA, 

segundo dados da Serasa Experian.31 

Os exemplos midiáticos que poderiam ser citados para ilustrar o fenômeno são 

muitos, pois nos últimos tempos o problema tornou-se evidente e virou uma fonte de 

preocupação para boa parte da população. Fica claro, em suma, que se trata de um mal-

estar de novo cunho e altamente sintomático das novas subjetividades e sociabilidades, 

bem distantes daqueles que sofriam pelo aprisionamento e pela coerção dos rígidos 

confinamentos disciplinares. Naqueles espaços fechados, o conflito crescia e se reprimia 

enfrentando a vigilância, a proibição e a punição. A angústia de então era efeito de uma 

interioridade tão asfixiada como asfixiante, submissa ao rigor das normas impostas, 

desejosa porém incapaz de se expressar de modo autônomo e libertador. Hoje, ao 

contrário, “sofre-se por saturação e por dispersão, pois todo o aparato sensorial está 

ocupado e foram entupidas as brechas capazes de catalisar a experiência” (Sibilia, 2012, p. 

88). O consumidor midiático, portanto, costuma estar num constante estado de desatenção: 

não mais oprimido ou reprimido, mas entediado, conforme sugeriram Corea e Lewkowicz 

em 2005. Não deixa de ser curioso que essa busca incessante por diversão termine 

engendrando uma mescla de fastio e ansiedade, que desemboca numa insatisfação viciante 

que, por definição, é impossível de saciar. 

 
31 Disponível em: https://istoe.com.br/326665_VITIMAS+DA+DEPENDENCIA+DIGITAL/ 

https://istoe.com.br/326665_VITIMAS+DA+DEPENDENCIA+DIGITAL/
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A não submissão a esses valores, serviços e modos de vida, por outro lado, 

costuma implicar numa baixa cotação de si enquanto capital, acompanhado do terror da 

inadequação e da humilhação social. Desse modo, cada um é instado a travar uma luta 

diária pelo ganho, pela repercussão midiática, pela participação nas esferas digitais e pela 

sobrevivência social, através de uma produção de si plasmada num conjunto de ficções 

identitárias que se movem no ritmo dos movimentos do mercado, de forma tão veloz 

quanto consumível e descartável. Algumas características dessas subjetividades serão 

abordadas a seguir.   

 

 

4.4 Corpos exteriorizados, autocentrados e narcísicos  

 

Numa era balizada tão fortemente pelo mercado e por uma crescente e intensa 

participação dos dispositivos móveis conectados em rede nas vidas individuais, outros 

modos de autoconstrução do eu e de sociabilidade vêm sendo convocados e estimulados, 

propiciando importantes transformações nas subjetividades. No início da década de 1950, 

o sociólogo estadunidense David Riesman, em seu livro A multidão solitária, detectou 

uma mutação no eixo em torno do qual se edifica o que se é: ele teria se deslocado de 

“dentro de si”, ou seja, do caráter “introdirigido”, plasmado numa interioridade 

psicológica, densa e misteriosa, para uma personalidade “alterdirigida”, ancorada na 

exterioridade da imagem corporal, produzida em contato direto com o olhar do outro. 

Assim, cada um passa a ser o que mostra de si no plano visível e, sobretudo, aquilo que os 

outros enxergam. Não é à toa que diversos artefatos tecnológicos têm sido inventados para 

atender a tais demandas históricas por visibilidade, ao mesmo tempo que suscitam novos 

efeitos no mundo. 

Com o borramento das fronteiras entre o público e o privado e as rachaduras nos 

sólidos muros burgueses, tornou-se habitual o desejo de revelar publicamente fragmentos 

“íntimos” da própria vida, além de todo tipo de trivialidades que até pouco tempo teriam 

sido consideradas não apenas privadas como inadequadas e indecorosas (Sibilia, 2016). 

Tudo isso tem ocorrido sem que o narrador costume sentir culpa nem mesmo vergonha, 

embora algo equivalente teria sido inconcebível – além de altamente indesejável – para os 

sujeitos modernos. Esse desejo de evasão da intimidade, atrelado a uma vontade de falar 

de si e de se exibir, somado, ainda, a uma certa cobrança de interação instantânea ou 
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compartilhamento de toda classe de experiência, são sintomáticas de um tipo de 

personalidade narcísica e autorreferente, própria dos dias atuais. 

As redes sociais da internet tornaram-se, portanto, importantes aliadas nesse 

processo. Trata-se de pilares centrais para a construção desses modos de ser e estar no 

mundo tipicamente contemporâneos, possibilitando que cada usuário crie variadas 

estratégias de visibilidade e performance, através de uma cuidadosa “curadoria do eu” 

(Sibilia, 2016). Assim, cada um é estimulado a montar perfis atraentes em aplicativos 

como Facebook, Instagram e Snapchat, que possam render os melhores efeitos diante de 

uma ampla audiência, com vistas a garantir os desejáveis likes e seguidores. Para tanto, é 

fundamental realizar constantes esforços individuais, tanto para atribuir valor a si mesmo 

e administrar uma boa reputação como para acompanhar o fluxo ininterrupto de 

postagens, a fim de estabelecer a manutenção dos contatos virtuais, a reciprocidade nas 

curtidas, o sentimento de pertencimento e, sobretudo, a garantia de alguma relevância 

social. 

Com efeito, a partir de um clique, todos podem adentrar em uma infinidade de 

vidas aparentemente felizes e bem-sucedidas, que mais se assemelham a lapsos de um 

paraíso distante e inalcançável do que algo, de fato, possível em meio a rotinas exaustas, 

dopadas, frustradas e aceleradas. Os relacionamentos dos outros parecem mais 

promissores. O trabalho do colega é certamente mais recompensador. O roteiro de viagem 

mais bem elaborado e aquela programação noturna soa muito mais interessante do que no 

dia em que se esteve lá. Tem-se bons amigos, mas os deles parecem ótimos. Até mesmo 

nas mazelas, a dor do outro parece mais bonita ou melhor elaborada. 

Na “sociedade do espetáculo” (Debord, 1997) e da "tirania da visibilidade" (Sibilia 

2016), convém se mostrar, mesmo que não se tenha propriamente algo a dizer ou a exibir. 

O fundamental é estar no jogo, se fazer visível e, sobretudo, acumular (e exibir) bons 

números. Sejam de posts, comentários, amigos, “curtidas” ou seguidores. De preferência, 

e na medida do possível, é recomendado postar imagens de situações que estejam 

ocorrendo no tempo real da ação. Da comida que está comendo, da festa que está 

frequentando, da amiga que acabou de encontrar, do look novo que comprou, da viagem 

que está realizando, da palestra que está assistindo, da academia em que está malhando. 

Da casa, do quarto, do animal de estimação, da lua, da rua, do muro. E selfies, muitas 

selfies. Cansada, alegre, risonha, bêbada, sonolenta, machucada, pelada, transando, 

comendo, chorando, pós-sexo, pós-banho, pós-balada, pós-treino. Parece não haver limites 
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para a exibição da “extimidade”, como aponta Paula Sibilia (2016), tampouco para chamar 

a atenção dos espectadores, alimentando os desejos narcísicos de reconhecimento e 

valorização pessoal. 

Mas não se trata, necessariamente, de um "vale tudo". E, para o alívio de muitos, 

os acontecimentos não precisam ser fidedignos à forma como foram retratados nas 

imagens. Na verdade, eles nem precisam, de fato, ter acontecido. O que importa é 

“performar” da maneira mais convincente diante dos antenados olhares alheios e, 

sobretudo, fazer os eventos parecerem “reais” (Sibilia, 2016). Para tanto, é preciso 

demonstrar atitude e autoconfiança e, sobretudo, parecer autêntico. Ser “você mesmo” – 

ainda que o “você mesmo” seja aquilo que cada um imagine ser desejável aos olhos dos 

outros. 

Sedentos por novos estímulos, e pelos próximos personagens a serem consumidos 

na tela dos dispositivos móveis, e rapidamente descartados, o que se busca é eliminar 

qualquer barreira que comprometa a rápida circulação da comunicação e da informação. 

Para tanto, rejeitam-se os limites, a permanência, os territórios fixos, a profundidade e o 

tempo improdutivo. Se em um clique é possível adentrar na vida do outro – aquele a que 

se deve aplaudir, consumir, competir, invejar e odiar –; em um clique também é possível 

fazer e desfazer amizades, romances, compras de supermercado, acessar a conta do banco, 

decorar a casa, protestar contra a fome na Somália, se indignar contra a corrupção no 

Brasil e se mobilizar contra a morte das baleias na Noruega. A promoção desses 

“benefícios”, não apenas provoca um “autismo em massa” (Debord, 2000) disfarçado de 

engajamento político (ou de qualquer outro tipo), como também acaba por transformar as 

relações em objetos de consumo, superficiais e facilmente substituíveis. Há assim a 

homogeneização de uma diversidade de experiências que antes eram singulares e que 

agora se reduzem a um mesmo gesto maquínico e viciado em frente às telas, sob 

permanente monitoramento e controle. 

Numa era que exalta a individualidade e estimula a produção de modos de ser e 

estar no mundo autocentrados, o outro parece servir, sobretudo, como um instrumento de 

entretenimento, autoafirmação e incremento da autoimagem. Ele pode, inclusive, ser 

eliminado quando a sua presença deixar de cumprir essa função ou quando apresenta 

algum obstáculo ao gozo e à autorrealização. Conforme pistas lançadas por Birman (2000, 

p. 25), o que caracteriza a subjetividade na atual cultura do narcisismo (Lasch, 1983), é a 

“impossibilidade de poder admirar o outro em sua diferença radical, já que não consegue 
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se descentrar de si mesma”, o que implicaria, inclusive, uma crescente inconsistência nos 

laços de solidariedade e empatia.  

A título de exemplo, em julho de 2015, a revista Época publicou a seguinte 

reportagem: “Na era digital, terminar um relacionamento é tão fácil como bloquear um 

perfil no Facebook”.32 Já existe até um termo para nomear o fenômeno do 

desaparecimento virtual: “levar um ghosting”. Trata-se de um sumiço fantasmagórico ao 

primeiro sinal de desinteresse de uma das partes, ou mesmo de ambas. Tal ação é comum 

entre os mais jovens. Com a mesma facilidade que se conectam, costumam se desconectar 

e deletar o outro. “É uma lógica semelhante à do consumo. Você só entra em contato com 

a pessoa quando está a fim”, diz o antropólogo Michel Alcofrado (2015). “Elas costumam 

ter dificuldade para falar coisas mais duras, não sabem lidar com as reações alheias ou não 

conseguem se colocar no lugar do outro”, examina a psicóloga Ana Carmen de Freitas 

Oliveira, da Universidade Mackenzie, de São Paulo.  

Um exemplo emblemático sobre essas dinâmicas tão atuais é o da série britânica de 

ficção científica Black Mirror, criada por Charlie Brooker e produzida pela empresa 

Netflix – produtora global de séries e filmes via serviço de streaming –, de grande 

repercussão mundial desde 2011. A série procura examinar, com certo cinismo distópico, 

algumas tendências sombrias da sociedade contemporânea, sobretudo no que concerne ao 

lado mais obscuro do uso das tecnologias digitais. O “espelho negro” do título faz 

referência direta às telas brilhantes e frias da TV, do monitor e do smartphone, 

encontrados nas paredes, nas mesas e nas palmas da mão. "Se tecnologia é uma droga — e 

parece ser uma droga — então quais são, precisamente, os seus efeitos colaterais?", 

questionou Brooker, em entrevista para o jornal The Guardian.33 

Embora se trate de uma ficção científica, a produção retrata situações que poderiam 

ocorrer num futuro próximo ou mesmo num presente hiperbólico, causando identificação 

nos telespectadores, além de desconfortos evidentes. O episódio Nosedive, intitulado 

Queda Livre, na versão brasileira, é bastante sintomático neste sentido. Na história, a 

personagem Lacie vive num mundo permeado pelas tecnologias digitais e, mais 

precisamente, por uma rede social em que cada integrante posta detalhes de uma vida 

 
32 Disponível em: https://epoca.globo.com/vida/romance-urbano/noticia/2015/07/o-amor-acabou-vire-um-

fantasma.html 

33 Disponível em: https://www.theguardian.com/technology/2011/dec/01/charlie-brooker-dark-side-gadget-

addiction-black-mirror 

https://epoca.globo.com/vida/romance-urbano/noticia/2015/07/o-amor-acabou-vire-um-fantasma.html
https://epoca.globo.com/vida/romance-urbano/noticia/2015/07/o-amor-acabou-vire-um-fantasma.html
https://www.theguardian.com/technology/2011/dec/01/charlie-brooker-dark-side-gadget-addiction-black-mirror
https://www.theguardian.com/technology/2011/dec/01/charlie-brooker-dark-side-gadget-addiction-black-mirror
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customizada, sempre feliz e bem-sucedida. Através de constantes avaliações individuais, 

conferidas por outros membros – que variam de zero a cinco estrelas (cujo peso é 

proporcional aos perfis de maior e menor popularidade) –, cada um recebe uma atribuição 

de valor na escala social, que revela quem se é. A depender da nota, o sujeito reduzido a 

um perfil, é habilitado (ou não) a ter determinados amigos, a ingressar nos grupos de 

status e a acessar serviços e produtos de consumo. Essa dinâmica se assemelha a uma 

espécie de “lei suntuária”,34 versão neoliberal do século XXI.  

Os consumidores, por sua vez, são tratados como mercadorias interativas do 

entretenimento. Todos os esforços são voltados para conquistar visibilidade, melhorar a 

cotação perante o julgamento alheio e usufruir dos benefícios que apenas a popularidade 

parece ser capaz de proporcionar. Em suma, à semelhança dos dias atuais, na série, os 

personagens são submetidos a velocidades e pressões inéditas, cujos objetivos individuais 

se estruturam em torno à competitividade, à promoção de si, ao sucesso, ao consumo 

desenfreado e às tiranias da performance, da superação pessoal e da hiperexposição.  

Segundo um recente estudo publicado pela Kaspersky Lab,35 renomada empresa de 

software de segurança, uma em cada dez pessoas distorce a realidade no que publicam em 

suas redes sociais. Geralmente, elas fingem estar em algum lugar ou realizando alguma 

atividade, no intuito de obter um maior número de “curtidas” e de se mostrar em 

movimento. A pesquisa ainda revela que os homens são mais propensos que as mulheres a 

exibirem fragmentos de suas “intimidades” nas postagens. Cerca de 14% dos entrevistados 

admitiram que, em busca de atenção, revelariam um segredo ou mostrariam algo 

vergonhoso, ou confidencial, sobre os colegas de trabalhos, amigos ou empregadores, em 

comparação com os 7% das mulheres. Ainda segundo o estudo, 24% do público masculino 

e 17% do feminino alegaram descontentamento quando tem menos curtidas do que 

esperavam e 29% deles admitiram se incomodar quando não recebem likes de pessoas que 

consideram importantes em suas vidas. Sendo ainda mais ousados na tentativa de 

repercussão, 12% dos homens anunciaram que publicariam fotos usando algo 

comprometedor e 9% estariam dispostos a postar fotos suas nuas, enquanto 5% das 

mulheres admitiram a mesma possibilidade. Constata-se, portanto, que, nas últimas 

 
34 Tratava-se de uma lei, aplicada em vários países do mundo no decorrer de séculos, que visada restringir os 

hábitos de consumo, através de um rígido controle, a fim de reforçar as hierarquias sociais e os privilégios da 

nobreza.  

35http://www.consumidormoderno.com.br/2017/01/18/verdade-tras-selfie/ 
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décadas, os antigos pudores atrelados à intimidade, predominantes no século XIX e 

meados do XX, têm cedido lugar aos estímulos ligados à espetacularização de si e à 

performance no plano visível, ampliando o limiar daquilo que se considera válido expor 

no espaço público.  

A esse respeito, e a título de exemplo, de modo cada vez mais crescente, circulam 

pelos dispositivos tecnológicos uma infinidade de imagens pornográficas amadoras e 

selfies eróticos, que alimentam o coro do fenômeno conhecido como “manda nudes” ou 

sexting nos aplicativos de sociabilidade em rede. De acordo com a pesquisa realizada pela 

empresa de segurança McAfee, já ultrapassa 50% o número de jovens de 18 e 24 anos que 

são adeptos à prática de enviar imagens do próprio corpo despido. “Trata-se de um grito 

de liberdade. Ao mandar uma foto sensual para outra pessoa é como se você dissesse: 

‘Olha, esse é o meu verdadeiro eu”, celebra a psicóloga Maura de Albanesi, diretora do 

Instituto de Psicologia Avançada (SP), em depoimento a revista Galileu em 2016.36  

Conforme ressalta a pesquisadora Paula Sibilia, “parece que se mostrar sem roupa 

está na moda” (2014, p. 2). Nos últimos anos, a nudez ganhou novos contornos e 

moralidades, lançando-se até mesmo como um mecanismo político a serviço de causas 

consideradas “nobres”, tais como protestos em favor da beleza “real”, dos direitos 

humanos, do meio-ambiente e da liberdade de expressão. Nessas circunstâncias, a 

exibição do corpo nu, sobretudo o feminino, tem sido cada vez mais comum em espaços 

públicos, inclusive nos meios digitais, por famosas e “anônimas” que buscam chamar 

atenção para assuntos considerados importantes. Como efeito de tais modismos e, ao 

mesmo tempo, como instrumento dessas mesmas mobilizações, uma miríade de projetos 

artísticos – tais como The Nu Project e Apartamento 302 –, além de um leque de coletivos 

ativistas – como o Femen a Marcha das Vadias e o Free the nipple –, ganharam 

visibilidade, valendo-se da nudez como bandeira política (Sibilia, 2015).  

Em contraposição a tais tendências, e valendo-se das reflexões da filósofa alemã 

Hannah Arendt, Jonathan Crary (2014) atenta que para um indivíduo ter relevância 

política na modernidade, era necessário manter um equilíbrio rítmico entre a exaustão 

(proveniente da extenuante exposição à vida pública) e a regeneração (possibilitada pelo 

resguardo no interior de um ambiente doméstico, acolhedor e protegido). Somente através 

dessa dinâmica e, sobretudo, do acesso ao “quarto próprio” (Woolf, 1929) e à intimidade 

 
36 Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/04/ficar-sem-roupa-pode-ser-bom-para-

voce-diz-ciencia.html>.  
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privada, a singularidade do eu podia ser nutrida. Durante esses períodos de reclusão na 

companhia de si mesmo, os sujeitos modernos encontravam-se aptos a praticar a 

introspecção e a se conectar espiritualmente com o seu entorno, sentindo-se habilitados a 

fornecer contribuições substanciais para os debates relacionados ao bem comum, quando 

retornavam ao espaço público. 

Na contramão dessa lógica, nas últimas décadas, o fascínio de “torna-se 

celebridade” se transformou em um fim em si mesmo, desprovido de talentos especiais ou 

de grandes feitos. “Hoje em dia, os homens buscam o tipo de aprovação que aplaude não 

suas ações, mas seus atributos pessoais", diagnosticou Chistopher Lasch em sua obra 

intitulada A Cultura do Narcisismo, publicada originalmente em 1979. Eles "desejam não 

tanto ser estimados, mas sim admirados”, concluiu. O autor acrescentou, ainda, algo que 

soaria bastante espantoso para a moral oitocentista: esses mesmos homens “querem, antes, 

ser invejados do que respeitados”. 

O interesse pela vida alheia também sofreu transformações, pautando-se muito 

menos pelo histórico de ações úteis e pelas “boas” condutas realizadas ao longo da 

existência que pelas banalidades que a rodeia no aqui e agora. Trata-se de um fascínio 

pela novidade, pela juventude e, consequentemente, por tudo o que é efêmero e 

espetacularizado. É preciso ser perspicaz para driblar a monotonia das rotinas repetitivas e 

sustentar o interesse fugaz do público, sedento por novos estímulos e pelas próximas 

personalidades descartáveis que estarão disponíveis para consumo nas telas dos 

dispositivos móveis.  

Com efeito, a nudez, para além de um recurso político, também tem sido lançada 

como mais um artifício para a construção de si enquanto um personagem capitalizável, 

reforçando uma personalidade supostamente autêntica. Algumas celebridades, inclusive, 

tem se travestido, de forma cada vez mais habitual, de comportamentos “rebeldes”, 

valendo-se, muitas vezes, da exposição de seus corpos despidos na internet – ou revelados 

em poses sensuais e polêmicas –, como parte das estratégias de marketing para atrair 

admiradores ou para se projetarem como figuras emblemáticas e singulares. Cantoras 

como Rihanna e Miley Cyrus, dentre as muitas que poderiam ser citadas, são algumas 

dessas famosas que exploram tais recursos ao tentar compatibilizar seus personagens 

públicos com as narrativas performáticas de suas vidas cotidianas.    

O que é curioso em todas estas novas práticas de exibição de si que recorrem à 

nudez, é que elas ocorrem, muitas vezes, sem relevantes danos morais e jurídicos àqueles 
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que as exercem (Sibilia, 2015). Algo pouco provável em décadas anteriores, fortemente 

ancoradas pelo senso de decoro e pelos preceitos da moral burguesa; além dos limites bem 

estabelecidos entre as esferas pública e privada. Nos polêmicos vídeos íntimos que vazam 

na internet, por exemplo, aparentemente privados e registrados para serem guardados em 

arquivos secretos ou exibidos apenas para uma audiência restrita e específica, o que é 

julgado como vergonhoso e escandaloso parece ser menos a exibição explícita da nudez, 

ou a realização de um ato sexual, do que a exibição de uma performance não planejada 

para um grande público – e, portanto, indesejável à exposição do olhar alheio.  

 Para compreendermos esses traços subjetivos tipicamente contemporâneos, à luz 

do pensamento psicanalítico, bem como a sua relação com os novos modos de sofrer, 

recorremos às contribuições da psicanalista brasileira Teresa Pinheiro (2012). Segundo 

essa autora, um dos principais sintomas dos atuais mal-estares é proveniente do 

empobrecimento da experiência e da narrativa acerca da própria vida. Ou seja, da 

incapacidade de criar para si uma história substancial e linear, dotada de passado, presente 

e futuro. “Essa é a verdadeira crise da psicanálise”, elucidou Elisabeth Roudinesco, em 

entrevista para o jornal La Nación.37 De fato, as técnicas de intervenção do aparato 

psíquico, concebidas por Sigmund Freud, no início do século XX, parecem incompatíveis 

com novos modos de sofrimentos e com a atual concepção de sujeito. A esse respeito, 

Pinheiro relata (2012, p. 18): “esses pacientes deixam os psicanalistas em uma situação 

bastante incômoda: a de terem a sensação de que o instrumental psicanalítico não tem 

qualquer serventia”.  

Presos nas tramas do aqui e agora, os pacientes chegam nos consultórios sem 

nenhuma manifestação do inconsciente a ser analisada e costumam apresentar um 

sentimento vazio e abstrato de angústia ou mesmo sérios indícios de depressão, cujas 

causas desconhecem. Têm dificuldade de se autocompreender e de interpretar o sentido 

dos seus sentimentos, além de sinalizarem uma sensação de estranheza no que diz respeito 

às percepções e às sensações do próprio corpo. Além disso, estabelecem uma relação 

quase inexistente com o passado, com os sonhos, com os lapsos e com a imaginação; e, 

ainda, revelam uma superficialidade em relação ao presente e uma dificuldade de se 

projetarem no futuro. “Se o que eles querem não é alcançável instantaneamente, então não 

 

37 Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/2062983-elisabeth-roudinesco-si-el-psicoanalisis-pierde-su-

dimension-literaria-se-convierte-en-mera-psicoterapia>. 
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serve”, examina Teresa Pinheiro (2012, p. 24). Os alvos de desejo, neste caso, são tão 

voláteis e descartáveis como as atuais necessidades de consumo; e, portanto, não se 

mantém no tempo.   

Outro sintoma apresentado por essa pesquisadora foi a recorrente preocupação dos 

pacientes com a noção de ridículo, tanto em relação ao temor de se parecer como tal – 

atrelado à vergonha –, como à ideia de “ridículo em relação à vida”. A questão corporal 

também lhes é bastante peculiar: eles apresentam uma estranheza em relação ao corpo, 

como se ele não lhes pertencesse, ao mesmo tempo que não conseguem conceber qualquer 

indício de existência que possa ir além das sensações corporais. Fragilizados e sem dispor 

de um estofo interior sólido, esses sujeitos necessitam de provas constantes para atestar a 

própria manifestação no mundo: seja através de um olhar, de um espelho que os reflita ou 

de um corpo que se manifeste somaticamente. Em suma: todos meios de criar uma 

narrativa externa sobre si. Caso contrário, deprimem-se.  

Incapazes de atribuir um sentido a si mesmos proveniente de uma autossuficiência 

existencial, os atuais modos de ser se constroem na exterioridade dos corpos, a partir da 

interação com os outros. O corpo, neste caso, é apenas um invólucro, uma carcaça 

transparente e sem profundidade. Essas subjetividades precisam, portanto, ser legitimadas 

através da autenticação do reconhecimento alheio, responsável por lhe atribuir um sentido, 

consistência e, sobretudo, o próprio sentimento de estar vivo ou de ser necessário no 

mundo. “A existência presa somente a uma imagem ou a uma sensação corporal torna-se 

volátil, comprometendo a imagem corporal que, nesses casos, torna-se passível de 

desaparecer com o tempo”, afirma Pinheiro (2012, p. 20). Diante desse panorama pouco 

palpável à ciência fundada na era moderna, as sessões de psicanálise têm se esforçado em 

se adaptar a essas transformações, servindo, muitas vezes, como meios de ajudar os 

pacientes a construírem uma primeira narrativa sobre si, estimulando o resgate ou mesmo 

a invenção de memórias obscuras e nunca lapidadas. 

 Diante desse cenário, não surpreende que nos dias atuais, novas ansiedades em 

busca de aprovação social são provocadas e intensificadas, principalmente quando os 

sujeitos se deparam com o silêncio acusador dos dispositivos digitais como as redes 

sociais da internet, tais como o Facebook, o Instagram, o Snapchat, o Twitter, o Telegram 

e o WhatsApp. Esses aplicativos, ao denunciarem à ausência de mensagens, telefonemas 

ou curtidas, incitam os maiores temores contemporâneos: o pânico da solidão, o medo da 

perda do olhar do outro e a ameaça do vazio. Todas ocorrências que, na 
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contemporaneidade, se manifestam como claras alusões à má performance e à baixa 

cotação de si enquanto capital, delatando sua possível descartabilidade e falta de valor. As 

drogas lícitas e ilícitas, neste sentido, muitas vezes se apresentam aos sujeitos 

contemporâneos como uma maneira de se livrar do doloroso peso da liberdade e da 

autonomia que, por sua vez, acena para “o perigo de se virar um nada, caso não se consiga 

produzir o perfil requerido para gravitar em alguma órbita do mercado”, fazendo com que 

“os vazios de sentido sejam insuportáveis”, como ressalta a psicanalista Suely Rolnik, em 

seu artigo “Toxicômanos de identidade” (1992, p. 2). Afinal, como argutamente atentou 

Nietzsche (2009, p. 33), não é o sofrimento em si que se apresenta como insuportável aos 

seres humanos, mas sim a sua “falta de sentido”. 

 

 

4.5 Corpos esvaziados, envergonhados e humilhados 

 

Na passagem do regime disciplinar para o de controle, o bem comum acabou 

saindo de cena como um objetivo social e individual prioritário; e, em seu lugar, a busca 

incessante pela felicidade tornou-se um direito de todos, que agora podem (e deveriam) 

ser perfeitos consumidores, exibindo boas performances em todos os âmbitos sem deixar 

de serem “autênticos”. E, além disso, não mais devem restringir os prazeres do corpo nem 

abrir mão daquilo que desejam. A culpa, portanto, parece ser deslocada neste novo 

quadro: ela vai deixando de ser de responsabilidade de cada um – ou seja, uma falha moral 

devido à desobediência às regras coletivas, balizada pelo medo da anormalidade e por uma 

instância de autoridade tirânica – para se tornar, cada vez mais, um problema do outro, 

conforme atenta Paulo Vaz (2014). Ou seja, aquele que quer limitar, de algum modo, a 

felicidade e o prazer alheio, tornando-o vítima da intolerância, da falta de empatia e da 

impossibilidade de praticar o hedonismo ao qual se tem direito. “Ao invés de lutar contra 

o que deseja, [o sujeito contemporâneo] deve, sim, desqualificar os presumidos juízes 

como preconceituosos e fazer o que deseja”, ressalta Vaz (2014, p. 34). Assim, cada qual 

deveria respeitar os valores dos outros, não os criticar e permitir que cada um viva a sua 

vida da maneira que melhor lhe convier, no intuito de conquistar o que realmente parece 

importar agora: a autorrealização, a autoestima, o sucesso, a felicidade e o prazer 

individual. 
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Essas transformações históricas geraram inclusive um paradoxo: ao mesmo tempo 

em que o olhar do outro deixa de importar, em certo sentido, tudo o que realmente passa a 

importar é o olhar do outro, pois é ele quem legitima a existência de cada um e, de certo 

modo, conduz as próprias ações. Portanto, o outro da cultura atual é aquele de quem é 

necessário conquistar o reconhecimento, a visibilidade e a admiração. Em contrapartida, é 

também aquele que tem preconceitos e que, portanto, pode limitar os desejos e o bem-

estar individual. Essas operações não ocorrem fundamentalmente através da internalização 

da culpa – que vem perdendo a sua eficácia moralizadora –, mas, sobretudo, por meio de 

uma outra emoção atrelada ao universo moral:  a vergonha.  

A vergonha, neste sentido, tem se tornado cada vez mais eficiente para modelar as 

ações e as subjetividades no mundo contemporâneo, visto que a instância de avaliação 

privilegiada atualmente teria se deslocado do interior do sujeito para o olhar do outro 

(Sibilia, 2015). Este último passou a ser o detentor da verdade sobre quem cada um é, 

podendo definir qual o seu valor e, em última instância, se ele existe ou não. Não se trata 

mais de um sentimento íntimo e privado como a culpa, que sugere uma falta devido a um 

mau comportamento e a transgressão de uma Lei moral, nem mesmo à crença de ter feito 

algo incorreto que deve ser punido, mas sim de um problema público, desencadeado pelo 

julgamento do outro acerca de si mesmo, a partir do que se mostra de si no plano visível. 

Segundo o psicanalista Jurandir Freire Costa (2012, p. 10), o sentimento de 

vergonha se apresenta em dois aspectos: no medo da exposição ao olhar alheio e no medo 

de ser ignorado por esse mesmo olhar. “O sujeito deseja ser reconhecido como objeto de 

investimento do outro, teme, porém, não possuir os predicados que o outro, supostamente, 

desejaria que ele tivesse”. Eis o grande paradoxo do envergonhado: não querer ser visto, 

tampouco querer deixar de ser visto. Trata-se, portanto, de uma emoção que necessita de 

uma constante comparação de si em relação a uma figura concreta, de modo a se 

autocontrolar e se atribuir valor constantemente. 

Enquanto na culpa, que prescinde a presença de um olhar, o sofrimento é 

proporcional à intensidade da interiorização de uma lei moral abstrata; a intensidade da 

manifestação vergonhosa não depende apenas do ato e do que se julga constrangedor, mas 

também da importância que se atribui a quem presencia a condição vexatória. Como 

elucidam os psicanalistas Camilo Venturi e Julio Verztman (2012), quanto maior o valor 

dado à testemunha, maior é o sentimento de vergonha experienciado, o mesmo ocorre na 

situação contrária.  
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A vergonha está atrelada a uma sensação de inadequação, que faz com que os 

sujeitos projetem uma imagem negativa sobre si mesmos, real ou imaginada, 

acompanhada da crença de que ela deveria permanecer escondida do “mundo exterior”. 

Essa sensação de embaraço, por sua vez, estaria associada a dois fenômenos bastante 

recorrentes nos dias atuais: a depressão e o narcisismo (Freire Costa, 2012),  que podem 

ser desdobrados, ainda, em outros problemas tipicamente contemporâneos como a timidez, 

a ansiedade e a fobia social. Segundo essa perspectiva, a noção de depressão está 

diretamente relacionada à “ausência de culpa”. Pois, neste caso, não se trata de um 

sentimento vinculado à ideia de desvio, anormalidade ou infração de uma lei, mas a um 

constante sentimento de insuficiência diante “do desejo atribuído ao outro”. Trata-se de 

um sujeito que não se sente à altura daquilo que acredita que se espera dele. Com efeito, 

“a imagem corporal é submetida à mais cruel inspeção persecutória, racionalizada como 

prova de ‘inferioridade real’”, conforme diagnostica o mencionado autor (Freire Costa, 

2012, p. 11). 

Como expressão dessas tendências, assistimos nos dias atuais a uma disseminação 

discursiva e imagética em torno aos “corpos perfeitos”, à cultura fitness e à moral da “boa 

forma” física, que distingue (e valora) a forma considerada “boa”, que deveria ser 

almejada e idealizada, daquela considerada “ruim”, a ser desprezada e reparada. Em 

consequência, surgem fenômenos inéditos, ligados tanto à vergonha em relação ao próprio 

corpo, como os casos de anorexia e bulimia; quanto à desaprovação direta e ridicularizada 

da imagem alheia, como a gordofobia e o bullying.  

  No livro O show do Eu, a pesquisadora Paula Sibilia (2016) elucida acerca de um 

deslocamento fundamental na produção das subjetividades contemporâneas, em 

contraposição aos modos de vida modernos: o lugar da verdade. Este deixou de ficar 

hospedado no âmago oculto e interior de cada um – isto é, numa interioridade psicológica, 

própria dos sujeitos modernos –, e passou a ser atribuída pelo olhar dos espectadores, 

seguidores ou testemunhas. Desse modo, assistimos a um declínio dos valores do caráter, 

como tão bem expôs Richard Sennett (2008), e a ascensão da imagem pessoal como traço 

central para ser alguém nos dias atuais.  

Tal ocorrência abre precedentes para uma série de novas vulnerabilidades. Na 

ausência de outras instâncias de refúgio e proteção, como a interioridade e a intimidade, 

que entraram em declínio e deixaram de cumprir essa importante função, os sujeitos estão 

cada vez mais expostos, frágeis e suscetíveis aos danos provenientes da humilhação e da 
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reprovação social. Com efeito, assistimos a proliferação de uma série de mal-estares e de 

transtornos psíquicos, além de um aumento exponencial de casos de suicídio, assassinatos 

e outras incidências, provenientes de “vítimas” de bullying, linchamentos virtuais e 

pressão por desempenho. O sentimento de culpa, tão caro à era moderna e ao punitivo 

Super-eu, parece ainda ter se deslocado e se ressignificado nos dias atuais, reforçando o 

atual coro “sofro por culpa do outro” (Vaz, 2014), que traz uma importância inédita ao 

papel da “vítima” na contemporaneidade. Em outros casos, a culpa se deslocou para uma 

responsabilidade pessoal fomentada pelo sentimento de fracasso, insuficiência, exaustão e 

desamparo.  

Vários casos midiaticamente registrados poderiam ser mencionados a esse respeito. 

Em setembro deste ano, por exemplo, um adolescente estadunidense se matou após um 

amigo ter divulgado nas redes sociais Instagram e Snapchat trocas de mensagens privadas 

entre ele e outro garoto, que expunham a sua bissexualidade. Ao ver a publicização dos 

prints na internet, o jovem realizou uma última postagem, antes de se suicidar, declarando 

o seguinte: “Eu vou dar um tempo das redes sociais. Eu realmente odeio não poder confiar 

em ninguém porque aqueles em que eu confiava eram uns falsos. Tchau".38 O problema, 

neste caso, não está relacionado ao sentimento de anormalidade ou de culpa por ter feito 

algo considerado ilegal ou errado, ou de ter desejado o que não deveria, mas a exposição 

pública de um diálogo que deveria ter sido mantido no âmbito privado, acompanhado de 

uma revelação que ele ainda nutria certo sentimento de vergonha de expor publicamente.  

Numa outra via, convém mencionar outro caso de suicídio, ocorrido no ano de 

2009, que traz ressonâncias bastante oportunas para pensarmos nos valores do presente, 

bem como em alguns traços peculiares da subjetividade contemporânea e da dinâmica 

neoliberal, sobretudo se comparada ao mencionado manuscrito deixado por Virginia 

Woolf ao seu marido nos instantes prévios à sua própria morte, em 1941. Trata-se da atriz 

brasileira Leila Lopes, que antes de tirar a própria vida, deixou uma carta dando 

satisfações aos fãs e, sobretudo, à imprensa, acerca da sua atitude, na tentativa de 

controlar possíveis repercussões negativas e de gerenciar a sua imagem póstuma:  

[...] Eu não me suicidei, eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes que 

não bebo e não uso drogas, eu decidi que já fiz tudo o que poderia fazer 

nessa vida. Tive uma vida linda, conheci o mundo, vivi em cidades 

maravilhosa, tive uma família linda e conceituada em Esteio, brilhei na 

 
38 Disponível em: https://www.buzzfeed.com/br/briannasacks/um-adolescente-cometeu-suicidio-apos-

mensagens-exp 

https://www.buzzfeed.com/br/briannasacks/um-adolescente-cometeu-suicidio-apos-mensagens-exp
https://www.buzzfeed.com/br/briannasacks/um-adolescente-cometeu-suicidio-apos-mensagens-exp
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minha carreira, ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. 

Realmente não soube administrá-lo e fui ludibriada por pessoas de má fé 

várias vezes, mas sempre renasci como uma fênix que sou e sempre 

fiquei bem de novo. Aliás, nunca me importei com o ter. Bom, tem muito 

mais sobre a minha vida, isso é só para verem como não sou covarde, fui 

uma guerreira, mas cansei [...] Não é por falta de dinheiro, pois com o 

que tenho posso morar aqui, em Floripa ou no Sul. Mas acontece que eu 

não quero mais morar em lugar nenhum. Eu não quero envelhecer e 

sofrer. [...] Eu quero paz! Estou cansada, cansada da cabeça! Não 

aguento mais pensar, pagar contas, resolver problemas... 

 

Além de justificar (e exaltar) os próprios méritos – que contemplam desde a 

capacidade de resiliência diante da má fé alheia até a generosidade com os outros – e de 

declarar a sua exaustão em relação às cobranças por desempenho somadas à 

impossibilidade de lidar com o envelhecimento (associado ao sofrimento); a atriz não 

deixou de agradecer àqueles que importavam naquele momento tão íntimo e crucial de sua 

(in)existência: os profissionais da mídia, os fãs, as corporações e as autoridades públicas. 

Não coube mencionar os “amigos” na mensagem, pois, neste caso, teria que se prolongar 

demais, enquanto a família, pelo motivo que for, sequer foi citada, como veremos a 

seguir:  

 Aos meus fãs verdadeiros; aos jornalistas imparciais; ao Walter Negrão e 

sua esposa Orphilia; a LBV; ao Eduardo Gomes; ao prefeito de Itu, 

Herculano Neto e toda a sua equipe e ao meu amigo Zé meu muito 

obrigado [sic]. Às emissoras que trabalhei, obrigada. E aos colegas 

maravilhosos, muita luz! A todos os sites dignos que acompanharam a 

minha vida, SUCESSO!!! Ego, Esther Rocha, Thiago, Odair Del Pozzo, 

Felipe Campos, não se sintam esquecidos. Não posso citar nomes de 

amigas, pois aí seria um livro, mas Sueli você é a irmã que eu não tive. 

Márcia, seja sempre feliz amiga. Magrid, obrigada por tudo! Andréia, do 

TV Fama, beijo amiga. Tadeu (Di Pietro) cadê você??? Desculpem a 

quem eu esqueci, a vida foi muito mais maravilhosa do que sofrida para 

mim [...]39 

 

O que podemos evidenciar ainda, tanto nesses exemplos como nos demais casos de 

sofrimento, é que ao contrário do que ocorria na era industrial, balizada pelo sentimento 

de culpa e pelo peso da autoridade, a sociedade contemporânea deixou de privilegiar o 

conflito como núcleo normativo da formação subjetiva. O sujeito freudiano do 

inconsciente, atormentado pelo sexo, pela morte e pelas proibições, foi emancipado e 

substituído pelo indivíduo depressivo e envergonhado, que tenta a todo o custo “retirar de 

 
39 Carta na íntegra disponível em: http://www.cartadesuicidio.com.br/leila-lopes-carta-de-suicidio/ 

http://www.cartadesuicidio.com.br/leila-lopes-carta-de-suicidio/
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si a essência de todo o conflito”, como analisa a psicanalista Elisabeth Roudinesco no 

livro Por que a psicanálise? (1999, p. 19): “procura incessantemente codificar o déficit, 

medir a deficiência ou quantificar o trauma, para nunca mais ter que se interrogar sobre a 

origem deles”.  

Para tanto, dispomos ainda de uma miríade de soluções biotecnológicas – 

oferecidas pelo mercado de um modo geral e, em particular, pelas indústrias farmacêuticas 

–, que prenunciam a solução dos conflitos “demasiadamente humanos” daqueles que 

buscam se otimizar, estender os limites dos corpos e ostentar um “bem viver”. Em suma, 

trata-se de medicamentos para todos os gostos, corpos e dissabores, que prometem domar 

as intempéries orgânicas, equilibrar a neuroquímica cerebral e promover a anunciada 

sensação de bem-estar. Com efeito, e de modo paradoxal, torna-se cada vez mais habitual 

a proliferação de narrativas individuais acerca de dependências químicas e dos variados 

distúrbios, tais como depressão, síndrome do pânico, fobia social e crise de ansiedade, 

ocasionados pelo sentimento de rejeição, de fracasso e de solidão, bem como pela 

incapacidade de atender às expectativas sociais. Esses infortúnios, por sua vez, limitam as 

formas de agir no mundo e privam os sujeitos de terem acesso aos principais "benefícios" 

da vida contemporânea: exercer o direito a felicidade, desfrutar de todo o prazer que cada 

um merece (e que se supõe que deveria gozar) e atingir uma alta performance em todos os 

âmbitos. 

Segundo uma pesquisa realizada pela psicóloga Jean Twenge, da Universidade 

Estadual de San Diego, nos Estados Unidos, o uso excessivo dos smartphones tem reforçado 

bastante esses mal-estares, sobretudo, entre os jovens e adolescentes nascidos entre 1995 e 

2012, caracterizados por ela como “iGens”. Trata-se da primeira geração a passar toda a 

adolescência conectada aos dispositivos móveis. Por isso, não surpreende que tenham 

adquirido hábitos de vida bastante peculiares: não costumam sair com amigos, dormem 

menos de sete horas por noite, vivem estados constantes de irritação, namoram pouco, fazem 

menos sexo e estão mais suscetíveis a casos de depressão e suicídio. “Não é exagero 

descrever os iGens como estando no limite da pior crise de saúde mental em décadas, um 

processo de deterioração que remete ao smartphone”, alertou Twenge.  

Diante desse cenário, as empresas Google, Facebook e Apple lançaram, em 2019, 

aplicativos para que os pais pudessem monitorar o tempo dos filhos diante das telas 

hiperconectadas, atribuindo a eles a responsabilidade de gerenciar o descontrole digital.  

"Temos que ensinar nossos filhos a usar tecnologias de forma responsável, como uma 
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ferramenta; também devemos desmistificar o tédio, porque ficar entediado é bom e desperta a 

imaginação”, aconselha Martín Errante, gerente da empresa de telefonia Motorola. Trata-se, 

no entanto, de uma falsa solução. Os pais pouco podem fazer para solucionar tais questões. 

Não apenas porque também costumam desconhecer esses limites e partilham de semelhante 

incapacidade de lidar com o tédio, mas também porque a moral contemporânea tem os 

tornado pouco legítimos, visto que o respeito a hierarquia e o reconhecimento da autoridade 

também têm sido, gradativamente, desativados nos dias atuais, dando lugar a negociações 

mais flexíveis e sedutoras. 

Graças ao triunfo do discurso científico nas explicações sobre a vida e às recentes 

torções nas noções de saúde e doença, os transtornos mentais se disseminaram por todas 

as camadas sociais e ganharam inéditos contornos. O fenômeno do “vício em conexão”, 

por exemplo, já está sendo cogitado para compor a próxima edição do DSM (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais). As repercussões desses tipos de 

transtornos não se restringem às chamadas midiáticas e aos consultórios psiquiátricos, mas 

também são validados pelos individuais que procuram se desresponsabilizar pelas próprias 

“falhas” ou compulsões e buscam dar um sentido – mesmo que patológico ou 

neuroquímico – ao sofrimento. “A luta feroz por qualificar o seu sofrimento como 

legítimo tornou-se uma das gramáticas morais mais importantes da nossa época”, afirma o 

psicanalista Christian Dunker (2017, p. 13). 

Tal assertiva não surpreende numa era em que sofrer – sobretudo sem apresentar 

um diagnóstico convincente ao outro – parece se assemelhar a uma doença contagiosa na 

qual os sujeitos, temendo a própria contaminação, devem tomar distanciamento até que os 

inconvenientes sintomas sejam neutralizados. Ou, mesmo, provocam efeito semelhante a 

um vírus, que necessita ser isolado e imediatamente colocado em estado de quarentena, a 

fim de conter o mal infeccioso e evitar a sua propagação. A exceção costuma ocorrer entre 

aqueles que compartilharam da mesma experiência e que, portanto, fazem parte do mesmo 

nicho identitário. Trata-se daquilo que Francisco Ortega (2009) caracterizou como 

“bioidentidades” ou “biossociabilidades”. 

Temendo a repressão, o isolamento e a vergonha, muitos buscam nas soluções 

químicas uma suspensão dos sintomas e um apaziguamento para os conflitos. Diante 

disso, o que se constata é o seguinte: a experiência do sofrimento ganhou novos contornos 

na atualidade. Ela parece ter perdido a dimensão simbólica que a envolvia em outros 

ambientes socioculturais; deixando de ser compreendida como uma condição "natural" do ser 
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humano ou como uma estratégia válida de autodescoberta e aprendizagem. Em vez disso, a 

dor tem se tornado um temível obstáculo para metas tão desejadas como a alta performance, a 

autoestima e a autorrealização. Agora, quando cada sujeito é instado a se tornar um bem-

sucedido "empreendedor de si", o mal-estar costuma se associar a uma falha, a uma certa 

insuficiência ou negligência, ou até mesmo a uma perda de tempo sem sentido.  

Transformada em ideologia, a saúde física ou mental é extraída do campo 

das interrogações filosóficas e políticas acerca da ‘boa vida’, para 

ingressar na esfera das habilidades e competências a serem demonstradas 

no mercado da subjetividade (Bezerra, 2002, p. 5). 

  Não surpreende, portanto, que tenha se desenvolvido abordagens que privilegiam 

a dimensão biológica dos estados mentais, associando-os cada vez mais a desvios, 

deficiências e desequilíbrios neuroquímicos. Nesse contexto, os fármacos servem tanto 

para atender à tirania de perfeição e da felicidade obrigatória (e visível) quanto às 

demandas de consumo, sobretudo das indústrias farmacêuticas, que incitam a ideia de que 

qualquer mal-estar ou "falha" seria sintoma de um transtorno mental. Contudo, a 

predominância de tais discursos não parece ter como foco a cura de doenças ou a correção 

de comportamentos desviantes visando o retorno do enfermo a um estado de normalidade, 

como ocorria de modo prioritário até meados do século XX. Em vez disso, agora se 

propagam as possibilidades de remediação dos mal-estares cotidianos, o anestesiamento 

dos dissabores mais triviais do dia a dia e, principalmente, a otimização das capacidades 

humanas e a sua compatibilização com os fluxos globais.  

 

  

4.6 Corpos-zumbis 

 

Sempre disponíveis, acessíveis, conectados e produtivos, os corpos 

hiperestimulados das últimas duas décadas necessitam se esforçar com grande afinco para 

alcançar um ritmo de produção e interação “24/7”, isto é: vinte e quatro horas durante os 

sete dias da semana. “É um tempo que não passa mais, para além das horas do relógio”, 

examina Crary (2014, p. 18). O autor explica que a famosa fórmula “remete a um sistema 

arbitrário e inflexível de uma semana de duração, subtraído do desdobramento de qualquer 

experiência variada ou cumulativa”. A expressão 24/365, por exemplo, não teria o mesmo 

efeito pois, segundo esse autor, ela pressupõe uma temporalidade em que mudanças 

poderiam vir a acontecer e o acaso teria a oportunidade de se manifestar.  
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Enquanto o futuro vem perdendo as expectativas de progresso e de 

desenvolvimento que albergava na era moderna, passando a ser assombrado pelo 

desconhecido e pelas incertezas, o presente se hipertrofiou, tornou-se uma condição 

atemporal e homogênea, uma eterna permanência do que se é. Um estado de visibilidade 

instrumentalizado, que deve ser mantido sob controle, a fim de minar qualquer perspectiva 

de mudança ou de acontecimentos inesperados. Esse “eterno presente”, portanto, pauta-se 

numa poderosa repetição do mesmo, que renuncia toda possibilidade de ruptura ou de 

descontinuidade, conforme aborda o documentário brasileiro Quanto tempo tem o tempo?. 

“Quando a informática se funde com a telefonia, a velocidade torna-se tempo real, 

velocidade absoluta, copresença de todos os lugares, não mais aceleração, não mais 

redução das distâncias, mas abolição do espaço”, examina Berardi (2019, p. 26). 

Assistimos assim a uma onipresença do presente e a um achatamento do passado. Este 

parece estar à mão, a qualquer momento e a partir de um clique, que a proliferação de 

imagens disponíveis online, tornou-se vazia e descartável, sem revelo, nem distância, nem 

memória; contribuindo para o congelamento do presente e para a incapacidade de pensar 

no futuro como o lugar da revolução. “Um ambiente 24/7 parece um mundo social, mas é 

na verdade um modelo não social de desempenho maquínico e uma interrupção da vida 

que não revela o custo humano exigido para sustentar sua eficácia”, acrescenta Crary 

(2014, p. 19), “é uma zona de insensibilidade, de amnésia, de tudo que impede a 

possibilidade de experiência” (id., p. 26).  

Enquanto na modernidade havia uma equivalência entre futuro e progresso; na 

contemporaneidade, o futuro deixou de ser o lugar de realizações, em que mudanças são 

possíveis e uma outra realidade pode ser conquistada. Em vez disso, o porvir passou a ser 

enxergado como o lugar da catástrofe, da falta de esperança e da dissolução de 

alternativas sociais e políticas. Esse imaginário já vem permeando os filmes de ficção 

científica desde as décadas de 1960 e 70, como os pioneiros Fahrenheit 451, THX 1138 e 

Laranja Mecânica, passando pelos ícones da década de 1980, Blade Runner, o 

Exterminador do Futuro e Mad Max e chegando aos dramas distópicos recentes Cloud 

Atlas, Matrix, A Estrada e Mortal Engines, além das famosas séries Altered Carbon e 

Love, Death and Robots, para citar alguns. O que parece ainda comum a todos esses 

exemplos é o império dos avanços tecnológicos sobre a organicidade do mundo, bem 

como a ganância predatória da sociedade e das corporações, que põem em risco as 

relações humanas, a civilização e os recursos naturais. Em suma, “é mais fácil imaginar o 
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fim do mundo do que o fim do capitalismo”, como já dizia o filósofo esloveno Slavoj 

Zizek.  

“Estamos nos acostumando à ideia de conviver com o desespero perigoso cada vez 

mais próximo da vida cotidiana”, observa Franco Berardi na obra Depois do Futuro 

(2019, p. 171). Entre as ressonâncias da era sem esperança e sem futuro, o autor menciona 

a proliferação dos casos de “suicídio exterminadores”, em todos os lugares do mundo. 

Enquanto nas vanguardas do século XX o suicídio era um gesto romântico, solitário e 

dotado de uma interioridade psicológica; desde o início do século XXI, e sobretudo a 

partir do atentado de 11 de setembro de 2001, ele se tornou uma “arma política”, uma 

máquina de guerra” ou um “gesto “artístico-declarativo” (Berardi, 2019, p. 172), fruto do 

desespero extremo e de toda sorte de afetos reativos. 

A velocidade das transformações e das comunicações instantâneas somado à 

obsolescência programada e à aceleração infinita do infoestímulo, não apenas anestesia a 

sensibilidade às alteridades que se agitam em nosso entorno, como vem deteriorando as 

possibilidades de pensamento, de elaboração da experiência, de invenção de renovadas 

formas de expressão e de empatia. “A sensibilidade é a faculdade que possibilita a 

compreensão empática. É a capacidade de compreender o que não pode ser dito em 

palavras”, (Berardi, 2019, p. 20). Diante do sequestro da vitalidade pelos sedutores 

mecanismos biopolíticos, os sujeitos estão submetidos a uma vida de baixa intensidade, 

quase hipnótica, permeado por um excesso de estímulos vazios e por uma comunicação 

atropelada e narcísica. Com efeito, perde-se a capacidade de ruminação, de 

distanciamento próprio e de respeito ao próximo, bem como a habilidade de compreender 

as sutilezas, as ambiguidades e os sinais não codificados por um código do tipo binário 

próprio da lógica da representação. Nesse sentido, convém lançar mão de uma citação de 

Thoreau, há quase dois séculos, com interessantes ressonâncias ainda hoje: 

O convívio social, geralmente, é banal demais. Encontramo-nos a intervalos 

muito curtos, sem dar tempo de adquirirmos qualquer novo valor mútuo. 

Encontramo-nos três vezes por dia à mesa de refeição, e mais uma vez 

damos uma amostra daquele queijo velho mofado que somos. Tivemos que 

concordar com um certo conjunto de regras, que se chama etiqueta e 

cortesia, para que esses encontros frequentes sejam toleráveis e não 

precisemos entrar em guerra aberta. Encontramo-nos no correio, nas 

reuniões, ao pé da lareira toda noite; vivemos juntos, um no caminho do 

outro, um tropeçando no outro, e penso que assim perdemos um certo 

respeito mútuo. Sem dúvida, uma menor frequência bastaria para todas as 

comunicações importantes e sinceras” (1957, p. 135) 
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Nos dias atuais, há uma barreira nas relações humanas e um isolamento do sujeito, 

camuflado por uma sensação de presença e por uma ilusão de transparência acerca de si e 

do outro, bastante característica da “sociedade do espetáculo”, diagnosticada por Debord 

(2000). Convém mencionar que, segundo a definição mais célebre desse autor, “o 

espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada 

por imagens” (2000, §4). Em suma, trata-se de uma fabricação de zumbis, que, nas duas 

últimas décadas, encontrou na esfera digital a ambiência privilegiada para a sua 

propagação. Esses mortos-vivos vagam em estado quase catatônico, ávidos por se 

alimentar de qualquer coisa, movidos por um automatismo cognitivo e por um estado de 

esgotamento mental que os tornam incapazes de ter uma relação potente com o desejo e de 

opor atrito a um “querer” irrefletido, balizado pelas estratégias de controle. Os zumbis 

digitais vivem, desse modo, ao acaso dos encontros, tornando-se presas fáceis não apenas 

das peripécias do mercado como dos afetos vis, como a hostilidade, a agressividade, a 

vingança, o desespero e o ódio. 

Se os subterrâneos analógicos serviram de cenário para as aventuras transgressoras 

modernas, na contemporaneidade os aplicativos de comunicação instantânea, como o 

Whatsapp e o Telegram, parecem fazer parte dos espaços digitais clandestinos e perversos. 

Acontece que, numa era de hiperexposição, performance e transparência, esses dispositivos 

prometem salvaguardar certa ilusão de privacidade, confidencialidade e resistência, à medida 

que se apresentam como ambientes “seguros” para uma exposição de si mais “livre”. Ainda 

que possibilitem algum ímpeto emancipatório, heterogêneo e inventivo, essas não parecem ser 

as forças de maior predominância nesses ambientes. Em vez disso, eles têm se tornado 

verdadeiros esgotos virtuais: depósitos de dejetos, vísceras e preconceitos, travestidos de 

humor e de entretenimento barato. Longe dos olhares controladores de uma audiência mais 

ampla e diversa, essas esferas digitais têm fomentado cada vez mais a proliferação de vidas-

zumbis, cuja missão é a de devorar cérebros e fabricar iguais – isto é, mortos-vivos 

ressentidos, incapazes de reflexão e alheios à própria impotência e servidão. Segundo o 

psicanalista Antônio Quinet, a fonte de gozo desses corpos parasitários estaria diretamente 

relacionada à “pulsão de morte” que os habita (Quinet, 2019), fomentada pelo ódio e pela 

agressividade, cuja satisfação só é conquistada com a liquidação do inimigo e a 

despotencialização de qualquer manifestação de força vital. “Zumbis não falam, não se 

agrupam, apenas repetem sua própria inanidade”, afirma o psicanalista Christian Dunker, 
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“tudo se passa entre o insuportável fluxo de palavras vazias e regulamentos desencarnados”.40 

Incapazes de pensamento e de qualquer afecção ativa e alegre, eles ficam à mercê da 

decomposição dos afetos reativos e da linguagem, servindo como catalisadores de tudo o que 

há de mais sórdido e vulgar no mundo: o ressentimento, a vingança e a cólera.  

Não surpreende que tenha emergido justamente desse subterrâneo a proliferação de 

fake news, ativada por uma intensa operação mercadológica de contágio que impulsionou as 

candidaturas dos atuais presidentes de ultra-direita do Brasil e dos Estados Unidos – Jair 

Bolsonaro e Donald Trump, respectivamente: dois representantes que marcam o rechaço à 

invenção e à expansão da alteridade do mundo, bem como a tentativa de asfixia de qualquer 

pensamento e potência libertária. 

Não se trata de dizer que esses aplicativos são determinantes para essas configurações 

políticas e sociais, nem mesmo que não haja comunicação potente nesses mesmos meios. Mas 

o que parece evidente é que esse tipo de dispositivo estimula a fragmentação da atenção, a 

dispersão, as conversas apressadas e descontextualizadas, empobrecendo as possibilidades de 

pensamento e de elaboração das experiências. Mediante a rotinas turbulentas e aceleradas, 

tanto a rapidez de resposta exigida como o excesso de comunicação diariamente realizado, 

acabam por não dar brechas para o distanciamento necessário para que a reflexão seja nutrida. 

Desse modo, os dois vetores que constituem a sensibilidade humana, a sensação e a 

percepção, são precocemente fragmentados, interrompidos e capturados, sendo convocados 

por um bombardeio de estímulo imediatos, sagazmente operados por estratégias publicitárias. 

Essas táticas, por sua vez, visam amortizar qualquer fricção às retóricas disseminadas, 

provocando estados de cegueira e estupidez, propícia para a deflagração de novos zumbis, 

próprios do projeto neoliberal.  

Por outro lado, se no famoso modelo panóptico moderno havia uma estrutura de poder 

de “um por todos”, cabendo a uma autoridade a responsabilidade pela vigilância e coerção de 

todos os demais; nessas bolhas atuais de (auto)controle, sem regras nem leis, no qual 

predomina o desbaratamento de qualquer verticalidade e um perverso senso de justiça, tem 

vigorado um sistema repressor que se configura pela lógica “todos-contra-um”. Assim, basta 

um apresentar uma voz dissonante para ser imediatamente metralhado, linchado, rebaixado e 

intimidado. Para tanto, torna-se ainda fundamental ser humilhado ante uma audiência pública, 

que endossa da mesma opinião e se junta ao coro uníssono de retaliação. Trata-se de um 

 
40 Disponível em:  https://blogdaboitempo.com.br/2016/11/03/o-neoliberalismo-e-seus-normalopatas/ 

https://blogdaboitempo.com.br/2016/11/03/o-neoliberalismo-e-seus-normalopatas/
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renovado comportamento de rebanho, não mais destinado a uma massa oprimida, mas 

associado a uma diversidade de nichos identitários empoderados que pululam na 

contemporaneidade, amalgamados por crenças pautadas nas próprias experiências e em visões 

de mundo míopes, bem como por toda sorte de direitos narcísicos. Tudo isso parece suficiente 

para nutrir certo orgulho de si dentro desses espaços e um sentimento de pertencimento 

associado à uma incapacidade de autocrítica. Afinal, na polarização identitária, movida pelos 

afetos do ressentimento e pela ilusão de identidade, o problema é sempre do outro, enquanto a 

si – e aos seus pares – cabe o papel do bom, do correto e do justo ou, ainda, do injustiçado e 

da vítima, a quem se atesta uma inocência prévia, desprovida de qualquer capacidade (ou 

interesse) de reflexão e de escuta. 

Nesse panorama recentemente reconfigurado, no qual parece ter se horizontalizado a 

capacidade legítima de julgar e punir, qualquer um corre o risco de ser um potencial agressor, 

preconceituoso ou intolerante. Ao mesmo tempo, todos têm o direito de ser vítimas daqueles 

que obstaculizam o próprio direito ao bem-estar, suscitando a prática cada vez mais habitual 

de testemunhar, compartilhar e reivindicar o próprio sofrimento com orgulho identitário. 

Pouco porosos às manifestações da diferença e bastante adeptos a opiniões, os indivíduos se 

sentem igualmente capacitados para falar sobre qualquer assunto que acreditem ter algo a 

dizer. 

Em uma entrevista concedida em 1990, Gilles Deleuze foi incisivo ao constatar algo 

disruptivo para os ouvidos contemporâneos: “não sofremos de falta de comunicação, mas ao 

contrário, sofremos com todas as forças que nos obrigam a nos exprimir quando não temos 

grande coisa a dizer”. Por outro lado, em 1967, nas páginas do livromanifesto A sociedade do 

Espetáculo, Guy Debord foi ainda mais enfático ao metralhar o seguinte: “a arte da 

conversação está morta, e logo estarão mortos quase todos os que sabem falar”. Com efeito, 

assistimos a um declínio da narrativa, do diálogo, da argumentação tão prenhes de valor e 

de sentido na cultura letrada moderna. Em seu lugar, se prolifera uma comunicação cada 

vez mais veloz, balizada pela estética publicitária e por todo um arsenal de imagens 

descartáveis que circulam nos aplicativos de comunicação instantânea e nas redes sociais 

da internet, na qual a opinião substituiu o pensamento e a informação ocupou o lugar do 

conhecimento.   
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ESTRATÉGIAS II: 

DETOX 
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Nestes apartamentos pode fugir do stress, da confusão, e 

entregar-se ao prazer de relaxar na companhia da 

natureza. [...] oferece sauna e jacuzzi exteriores durante 

o frio ou um mergulho refrescante na piscina de água 

salgada na estação quente, bem como passeios a pé ou 

de bicicleta até à praia ou à lagoa. Mas no que respeita a 

desligar, o mais interessante deste refúgio é o seu 

programa “digital detox”, para quem precisa de passar 

tempo consigo próprio. Há várias modalidades, todas 

incluindo massagens, pequeno-almoço no quarto e 

acesso ilimitado ao Spa.  

 

(Óbidos Lagoon Wellness Retreat) 

 

 

Diante desse cenário de crescente (des)controle, muitos desafios se impõem. Entre 

eles, cabe mencionar as diversas tentativas de resistência arquitetadas pelos sujeitos 

contemporâneos para amenizar a insidiosa sensação de mal-estar frente ao "vício da 

conexão". Neste sentido, o estímulo ao auto-detox tem se apresentado como uma solução 

necessária, até mesmo glamourizada com diversos níveis de luxo capitalizado, para 

aqueles que buscam viver de modo "mais feliz", "equilibrado" e "produtivo" nos dias 

atuais. 

Trata-se de uma espécie de rehab digital, também conhecido pelos termos infodieta 

ou digital detox, que costuma ser tão temporária quanto lucrativa e, no final das contas, 

eficazmente ineficaz. A proposta consiste em promover uma "higiene" mental e física, por 

meio de uma série de recursos que visam a atender a diversos públicos e bolsos, que vão 

desde internações milionárias em clínicas específicas até reuniões periódicas no melhor 

estilo das terapias afiliadas ao esquema dos Alcoólicos Anônimos. O que se busca, na 

maioria desses casos, não é se livrar de vez dessas tecnologias nem mesmo condená-las, 

mas sim apaziguar os efeitos colaterais mais danosos de seu uso "excessivo" e estimular 

um "uso consciente" desses aparatos para poder se dedicar a outras tarefas.  

Essas tratativas não deixam de ser emblemáticas, visto que, para reforçar sua 

eficácia, costumam se apoiar numa retórica publicitária, que promete oferecer a solução 

definitiva. Porém, essa falta de limites está inscrita na própria dinâmica das redes, sendo o 

objetivo central das parafernálias digitais a captura da atenção e a criação de dependência, 

o que torna ilusória qualquer tentativa de autocontrole a longo prazo. Também é 

interessante observar que esse mal-estar tão atual não leva a uma busca por 

autoconhecimento nem a recriar um estado de consciência mais "livre" das malhas do 

http://obidos-lagoon.com/pt/
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poder, tampouco a se livrar dos entretenimentos subsidiados pelo capital. Essas estratégias 

teriam sido próprias da era moderna, cujas tentativas de resistência às grades opressivas 

recorriam tanto a "viagens interiores" – através dos mergulhos introspectivos ou trips 

oníricos, artísticos ou mesmo narcóticos – como à renúncia da cidadania em pleno auge 

dos nacionalismos triunfantes e em prol de um isolamento na natureza selvagem ou de 

uma "pobreza voluntária", como foi o caso paradigmático de Henry David Thoreau, em 

1845, e dos escritores da Geração Beat. 

Um exemplo contemporâneo bastante sintomático nesse sentido é do estadunidense 

Levi Felix que, em 2008, colocou a mochila nas costas e partiu com a namorada mundo 

afora para viver uma experiência sabática. A decisão ocorreu após Felix ter sido 

hospitalizado devido a uma crise de exaustão, proveniente de uma rotina de trabalho 

extenuante de setenta horas semanais. Dois anos e meio depois, após morar numa ilha 

remota no Camboja, dedicando-se a realizar um “retiro silencioso de dez dias num 

mosteiro budista na Tailândia”, a “estudar Ioga em meio a montanhas de arrozais”, a fazer 

“registros em diários”, “jogar xadrez” e “refletir sobre os dias longe”, o casal retornou aos 

Estados Unidos e relatou a seguinte “descoberta”:  

Os dispositivos e gadgets digitais que antes eram reservados para 

técnicos, blogueiros ou famintos por mídia, agora assumiram um novo 

papel na sociedade em geral. As telas estavam por toda parte e todos 

estavam sempre nelas. No curto espaço de tempo em que eles se foram, 

parecia que todos haviam se tornado viciados em tecnologias, 

dependentes da mídia e as coisas não estavam bem.   

Como tentativa de solucionar o problema, Felix inaugurou, em 2011, a Digital 

Detox, empresa pioneira no movimento de purificação digital, cujo lema é “Desconecte-se 

para conectar”. Ainda que a intenção, à primeira vista, pareça ser das mais nobres, não 

deixa de ser sintomático, e bastante preocupante, que a experiência de estafa por excesso 

de trabalho e a posterior experiência livre das redes tenha derivado numa conclusão tão 

empobrecida e numa tentativa de solução tão pouco transgressora. Em suma, a saída 

encontrada por ele – isto é, a oportunidade vislumbrada – foi a de empreender para extrair 

lucro daqueles que se encontram numa situação parecida com a qual viveu anos antes. No 

site da empresa, no qual retiramos as informações acima mencionadas, nenhum 

questionamento acerca da moralidade vigente é realizado. Em vez disso, toda a 

responsabilidade pela rotina acelerada e dispersa recai sobre os aparatos técnicos. Na 

página principal do site, encontramos a seguinte afirmação: “nossa capacidade de 
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permanecer equilibrado neste momento de crescimento tecnológico exponencial e de criar 

relacionamentos saudáveis com nossos dispositivos digitais determinará o futuro da 

humanidade”. E ainda: “é urgente o desenvolvimento de um código de ética em torno das 

tecnologias, criação de etiqueta social, estabelecimento de normas culturais positivas e 

conscientização sobre hábitos prejudiciais, ao mesmo tempo que é compartilhada a 

importância da atenção plena”. Outro de seus empreendimentos é a Camp Ground, um 

acampamento de verão analógico para adultos, com a promessa de transportá-los para as 

colônias de férias de décadas atrás. Entre as atividades contempladas, constam 

“brincadeiras, conselheiros, ioga, pulseiras da amizade, dança de acampamento, show de 

talentos, máquinas de escrever, capturar a bandeira, cabines clássicas, guerras coloridas, 

observação de estrelas, refeições gourmet saudáveis, fogueiras”. Em suma: estímulos, 

estímulos e estímulos...  

A lógica empresarial fusionada com a do espetáculo hoje imperante conseguiu tudo 

absorver: inclusive as resistências, que agora se transformam em toda sorte de nichos de 

mercado, cujas demandas o capitalismo também se antecipou em gestar. Em alguns casos, 

por exemplo, supõe-se que cada um poderia (e deveria) lutar contra os efeitos dos abusos 

tecnológicos sem grandes esforços nem renúncias, inclusive, sem prescindir dos 

smartphones e nem mesmo da conexão. Para isso, bastaria baixar aplicativos específicos, 

ofertados pelas próprias empresas fabricantes dos aparelhos, e responder a seus comandos 

de concentração, relaxamento, sono. Ou seja, o que se propõe é que se troque um vício por 

outro sob a chancela da mesma droga. 

Por outro lado, entre as manobras mais destacadas para estimular a desconexão, bem 

como as demais tentativas de resistência, figuram o sistema de premiação e de 

recompensas materiais – inclusive monetárias – para aqueles que persistirem em suas 

metas de modo satisfatório. É significativo o fato de ter proliferado uma variedade de 

projetos desse tipo nos últimos anos, que se mostram altamente persuasivos por 

introduzirem a lógica do mercado como modo de dar sentido a "sacrifícios" que, até pouco 

tempo, seriam refratários a esse tipo de barganha, mas que hoje não teriam nenhum outro 

motivo de serem suportados e vividos se não houvesse tal compensação. "Convém não 

conceder recompensas", aconselhava Kant (1999, p. 76) em seu tratado pedagógico do 

final do século XVIII e início do XIX, "porque assim se criam interesseiros e se causa 

neles uma índole mercenária." 
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Outro exemplo bastante sintomático, que contrariaria sem pudores os conselhos do 

filósofo alemão, é o caso da estadunidense Susan Maushart. Junto com seus três filhos, ela 

embarcou numa experiência voluntária de seis meses "off-line", que serviu de insumo para 

escrever a obra que em seguida lhe daria repercussão mundial, intitulada O inverno da 

nossa desconexão. Para convencer os filhos a aceitarem embarcar nessa aventura, a mãe 

confessou ter negociado certa quantia em dinheiro com cada um deles. "Somos ruins em 

dar ordens, mas somos ótimos em dar opções", declarou ao revelar, orgulhosa, a sua 

estratégia. "Pedimos a nossos filhos que cooperem", acrescentou, "não mandamos que o 

façam, e onde há uma objeção, negociamos". Por fim, a autora concluiu afirmando o 

seguinte: "eu tenho uma amiga que por muitos anos pagou mensalmente para que seus 

filhos escovassem os dentes", elucidando a seguir que "eu mesma já dei uma nota de vinte 

para que minha filha de sete anos cortasse o cabelo." 

Evidentemente, Maushart não se preocupa com o eventual desenvolvimento de uma 

"índole mercenária" em sua prole, conforme advertia Kant, talvez porque essa 

característica foi definitivamente incorporada ao cardápio das subjetividades e das 

sociabilidades contemporâneas, tendo perdido a sua carga moralmente pejorativa para 

virar, ao contrário, uma atitude legítima e até mesmo valiosa. Um outro exemplo que 

corrobora essa intuição provém dos pesquisadores da Universidades de Stanford e de 

Nova York, nos Estados Unidos, que tem recrutado voluntários para realizar um estudo 

acerca dos efeitos da rede social Facebook na saúde mental de seus usuários. Para isso, 

ofereceu recompensas em dinheiro para que parte deles se desconectasse da rede por um 

mês, a fim de compreender os efeitos da abstinência em seus comportamentos. Em suma, 

a lógica do capitalismo contemporâneo e sua estimulação ilimitada tem se naturalizado a 

tal ponto, que até as eventuais tentativas de fugir de suas armadilhas costuma recorrer às 

mesmas ferramentas e táticas que constituem a causa do mal-estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Entre a submissão ao dever 

 e o desejo de se submeter 

 

Os sujeitos contemporâneos já não se reconhecem mais como aqueles cidadãos 

disciplinados da sociedade industrial, que em nome do “bem comum” aceitavam a 

submissão a uma autoridade internalizada, moral e legalmente consensuada, à qual era 

preciso obedecer reprimindo outros impulsos. Ao contrário, agora proliferam as 

personalidades que se identificam com seus papeis de consumidores hiperestimulados e 

autocentrados, mais governados pelo desejo e pela autorrealização do que pelo dever ou 

pela culpa. Trata-se de sujeitos ligados aos ubíquos aparatos técnicos de conexão à 

internet e tão seduzidos como insatisfeitos pelos infinitos deleites mercadológicos, sob a 

demanda constante de performar na visibilidade e se gerenciar de acordo com os rituais do 

“espírito empresarial”. Essa complexa sacudida nos valores, nas crenças e nas práticas que 

hoje se generalizam, não apenas tem provocado inéditos mal-estares como tem disparado 

certos mecanismos de poder que estão se afiançando na atual sociedade globalizada, 

redefinindo as fronteiras do possível e do pensável, ao mesmo tempo que nublam as 

possibilidades de resistência.  

Se as intoxicações da contracultura serviam como meios de lutar contra o sistema 

capitalista, visando a provocar a suspensão de uma ordem conformista e opressora, o vício 

da conexão se tornou um dos recursos centrais para a manutenção do atual regime de 

poder, além de uma poderosa estratégia de inclusão e sobrevivência frente às competitivas 

dinâmicas neoliberais. À diferença da marginalização recorrente das drogas ilícitas e dos 

outros narcóticos modernos, tal como a devoção cotidiana à leitura de romances e à escrita 

de si, o acesso ilimitado aos dispositivos on-line, não é apenas um ato permitido, como 

também estimulado e celebrado. Todavia, em vez de atiçar um delírio criativo e uma 

abertura às alteridades do mundo, como costuma ser recorrente tanto nas substâncias 

psicotrópicas – sobretudo naquelas de cunho alucinógeno – como nas manifestações 

literárias e artísticas, a droga da conexão costuma provocar um estado de entorpecimento, 

semi-automatismo e letargia, capaz de absorver todo potencial revolucionário e 

transformá-lo em renovadas capturas morais. Essas não são mais voltadas para uma massa 
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homogeneizada e reprimida, como ocorria predominantemente na era moderna, mas 

balizadas por nichos mercadológicos e bolhas identitárias cada vez mais engajadas na 

própria submissão.  

Em suma, o estímulo e o desejo assumiram os antigos papeis da repressão e da lei, 

enquanto a obediência disciplinar foi substituída pela dependência voluntária aos 

mecanismos de controle, que, sem impor nenhuma obrigação, atuam no intuito de atiçar e 

capitalizar os desejos individuais sem jamais satisfazê-lo. Essa é a lógica do consumo, 

que, em busca incessante por diversão e prazer, desemboca numa insatisfação viciante 

que, por definição, é impossível de saciar, abarcando em seus múltiplos tentáculos, a 

oferta de todo tipo de recurso e assistência especializada. 

Diante disso, convém lançarmos mão de algumas pistas deixadas por Michel 

Foucault, no intuito de obtermos uma noção mais precisa sobre o funcionamento das 

forças de fricção. Segundo o filósofo francês, para resistir, de modo potente e 

revolucionário, é necessário tentar driblar os jogos de poder. Não cabe julgá-los como 

bons ou maus, legítimos ou ilegítimos, positivos ou negativos, mas, acima de tudo, 

enxergar as suas condições de existência para, a partir daí, buscar novas possibilidades de 

viver. Nesse sentido, a resistência não estaria relacionada a uma denúncia, a uma 

indignação moral e nem mesmo a uma reivindicação de algum direito específico. Em vez 

disso, trata-se de uma estratégia descentrada, transversal, difusa e imediata contra as 

táticas de poder e, principalmente, contra os seus efeitos nos corpos individuais.  

Ainda de acordo com essa perspectiva, as resistências podem ser compreendidas a 

partir de duas estratégias. A primeira consiste nos enfrentamentos estabelecidos dentro 

dos jogos de poder – que, paradoxalmente, podem acabar por reforçar os estados de 

dominação. Já a segunda funda-se na resistência a tais jogos, ainda que se esteja inserido 

neles, na tentativa de desordenar a ordem, buscar novos possíveis e provocar abalos, 

mesmo que mínimos, em sua estrutura. Não obstante as suas radicais diferenças, esses 

dois tipos de táticas podem ser confundidos e concebidos como pertencentes a um mesmo 

objetivo ou efeito. Para exemplificá-los, traçaremos um breve diálogo com a psicanálise, a 

partir das contribuições de Joel Birman (2017), que fornece uma valiosa trilha de 

investigação para examinarmos as ocorrências de ambas atitudes, bem como as suas 

implicações nos modos de subjetivação.  

Segundo esse autor, há duas modalidades de comportamentos contrários à ordem 

estabelecida: uma fundada na ética, que ele chama de “transgressão”; e outra fundada na 
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moral, caracterizada pelo autor como “perversão”. Mesmo que pareça se orientar na 

direção oposta, este último gesto opera visando à reprodução do sistema de normas 

instituído, sem apresentar ameaça ou resistência direta à sua permanência. No entanto, à 

diferença da subjetividade que se contenta meramente com a obediência ou dependência, a 

palavra escolhida para nomear esta outra é “perverso” porque tenta impor aos outros o seu 

sistema normativo e, nesse intuito, implementa novos e inesperados mecanismos de 

sujeição a fim de obter benefícios próprios. Os exemplos são variados, e vão desde as 

mencionadas tentativas de desintoxicação digital, visando a eliminação de um mal-estar e 

de uma contemplação improdutiva e antieconômica, até a inédita incitação a falar e a se 

mostrar nas redes sociais da internet como sendo atitudes engajadas de resistência a certas 

opressões modernas que ainda estariam vigentes. Nesses discursos, costumamos notar 

certa banalização do ódio, dos micros fascismos e da repressão a tudo que fere as próprias 

crenças individuais, sem que isso implique uma autorreflexão ou uma interiorização do 

sentimento de culpa por parte do agressor, como ocorria predominantemente na 

modernidade. A "culpa" sempre parece ser alheia, de fato: enquanto os outros faltam a 

seus deveres, os direitos sempre são próprios. 

Em outras palavras, embora numa primeira aproximação não pareça ser assim, as 

individualidades perversas se submetem aos imperativos morais de um modo 

peculiarmente servil, no intuito de aumentar o poder do eu no espaço social e ampliar a 

própria inclusão nos sistemas dominantes, atribuindo mais valor a si mesmo e 

desprezando vivamente aquilo que ele não é. Tanto as  tentativas de resistência à conexão 

como os atuais nichos identitários, parecem-nos estar relacionadas a essa categoria 

perversa, sendo ambos apoiados na tirania da finalidade, nas demandas de inclusão e de 

lucro, bem como nos ideais de bem-estar e de gozo ofertados pelo mercado, norteados por 

um sistema de recompensas ancorado na performance, na autoestima e na autorrealização. 

Por isso, poderíamos dizer que essa estratégia se reduz apenas a certa disputa entre 

“dominantes” e “dominados”, “vítima” e “agressores”, sem potencial de suspensão da 

moral instituída e sem abertura para novos horizontes. Trata-se, portanto, de uma tentativa 

de resistência que se mantém dentro dos jogos de poder vigentes. Ou seja, de uma busca 

por combater a moral valendo-se das mesmas engrenagens morais que os tornam 

submissos, reforçadas pelo sistema de representação e pelo modelo identitário. Isto é, 

guiadas pela racionalidade instrumental, balizada pela lógica do cálculo e do custo-

benefício. 
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Em contrapartida, na dimensão ética, o gesto “transgressor” seria um meio 

encontrado pelo sujeito moderno de resistir aos imperativos de normalização, visando a se 

singularizar em sua diferença com a proposta de inventar novas possibilidades 

existenciais. Para tanto, primeiramente, ele era levado a questionar as normas 

estabelecidas, e, posteriormente, a romper com os limites socialmente impostos, a fim de 

instaurar outras maneiras de se relacionar consigo, com o outro e com o mundo. Essa 

estratégia se inscrevia nas lutas a tais jogos de poder.  

Em função dessas características, a experiência transgressora é marcada pelo 

conflito, pela descontinuidade e pela ruptura, além de ser mobilizada pelo desejo de 

inovação e criação, bem como pela contestação direta da moralidade. Essa aposta, por sua 

vez, costumava implicar certa experiência de desamparo, sofrimento e até mesmo punição, 

visto que se constituía num embate com as normas que não costumava ficar impune 

(Birman, 2009). Em suma, a transgressão moderna seria uma espécie de aventura 

arriscada, visto que necessariamente envolvia uma suspensão das seguranças oferecidas 

pelo sistema normativo e uma aposta no novo, no imprevisível e no incerto, ainda que a 

própria vida fosse colocada em perigo.  

A experiência efetivamente “transgressora”, em suas diversas possibilidades de 

exploração, portanto, não contempla nem a submissão servil às normas (obediência), nem 

a tentativa de impor novas modalidades normativas (resistência “perversa”). Neste caso, o 

que se busca é justamente a abolição de implicações morais, de modo a poder 

experimentar certas potências provenientes da vida e do mundo que permaneciam 

asfixiadas pelos valores vigentes. O panorama atual, contudo, tornou-se ainda mais 

complexo. Diante do relativismo moral e do declínio da norma, bem como a passagem da 

repressão para o estímulo, a transgressão tem perdido a dimensão ética, pois não há mais 

riscos em jogo (Birman, 2016; Pelbart, 2013). Se hoje tudo é possível, paradoxalmente, 

nada mais parece possível. As alternativas já estão dadas e se apresentam a cada um a 

partir de um leque de opções a ser escolhido, e logo consumido, dentro de um estado de 

possibilidade preexistente. Com efeito, a sensação que paira na contemporaneidade é a de 

que não há nada mais a ser conquistado fora do sistema neoliberal. Essa ausência de 

perspectiva causa paralisia e provoca o esvaziamento da ação política. Mesmo onde se 

supunha existir um suspiro de emancipação e transformação, há capturas e torções que 

ofuscam o olhar sobre as relações de poder.  
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Numa era de ficções identitárias flexíveis e moldáveis aos fluxos do mercado, a 

abertura para o novo segue a lógica do espetáculo fusionada com o espírito empresarial. 

Trata-se de novos hábitos, serviços, entretenimentos, tecnologias, dependências, 

finalidades, soluções. O novo, neste caso, longe de ser uma abertura à diferença, é apenas 

mais do mesmo, sob renovadas carcaças. Enquanto isso, os discursos em torno à conexão 

e à desconexão costumam se pautar num determinismo tecnológico e numa transformação 

psicológica e individual que esvazia a potência de ação e de criação ativa. Nesse 

complexo panorama, cabe a todos “descobrir a que estão sendo levados a servir”, como 

advertira Gilles Deleuze (1992), e buscar novas armas para combater “as alegrias do 

marketing” e resistir ao perverso imaginário biopolítico. 

 Convém, portanto, avaliar o que se perde diante da necessidade de se adequar à boa 

vida propagada pelos atuais mecanismos de poder, instaurados pela aliança tácita entre o 

mercado, a mídia e a tecnociência. Em prol de um corpo estimulado, performático e 

hiperconectado, não estaríamos perdendo a própria capacidade de afetar e de ser afetado 

pelas forças da alteridade; de se abrir aos desassossegos e de afirmar tanto os acertos 

como os desacertos da existência? Não estaríamos ainda perdendo a capacidade de sentir 

as manifestações do mundo e nos singularizarmos, permitindo-nos morrer diversas vezes 

em vida para nascermos tantos outros? O que fazer diante de uma vida zumbi, porém 

adequada, em alguma medida, às forças empresariais que parecem asfixiar todos os 

possíveis? Tolerar o intolerável, resignando-se as mais baixas potências, sob o risco de 

mergulhar nos afetos reativos? Ou aceitar os próprios limites, desacertos e vias 

secundárias em busca de praticar o mais duro cultivo de si em busca de vislumbrar novos 

horizontes?  

O que parece inegável em relação ao mal-estar moderno é que a psicanálise, apesar 

das críticas e dos paradoxos, foi fundamental para a superação de muitos daqueles 

conflitos, sobretudo ao se afastar da perspectiva de cura e se abrir para a constituição de 

novos modos de existência. E é justamente essa característica que lhe parece 

extemporânea. Segundo a psicanalista Suely Rolnik (1995), a vocação do dispositivo 

analítico é justamente a de criar condições de escuta das diferenças que se debatem na 

constituição da subjetividade, a partir da crise e do sentimento de mal-estar, criando 

condições para a invenção de outras possibilidades de vida. Essas diferenças, por sua vez, 

visam a abalar as identidades e as representações estabelecidas, em proveito de um outro 

que está em vias de se tornar e se diferir. Esse processo, contudo, não ocorre sem 
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turbulências. Trata-se de demolições e rupturas que provocam sofrimentos e vazios 

existenciais, que podem ser sanados através de duas principais vias: de um lado, a via 

moral, pautada na busca de soluções tranquilizadoras, a fim de neutralizar as diferenças e 

de se poupar dos esforços de atender às exigências demandadas pelo psiquismo – ou seja, 

adequando-se aos valores vigentes e abafando as alteridades que se manifestam. E, de 

outro lado, recorrendo a via ética do mal-estar, através do enfrentamento dessas forças, 

abrindo-se ao sofrimento e sustentando a emergência do novo. 

Em meio ao "ruído" que prevalece na agitação da atualidade, quando as redes 

atravessam todas as paredes, convém lançarmos mão da potência do pensamento, no 

intuito de criar táticas de "resistir" ao fluxo exacerbado de palavras vazias e à saturação de 

todos os sentidos provocada pelos imperativos de conexão absoluta, de bem-estar e de 

visibilidade constante. Agora também, portanto, embora de outros modos, é preciso 

inventar brechas, curtos-circuitos e novas armas, aventurando-se em outros ritmos, 

movimentos, afetos, valores, capazes de desarticular o domínio das forças tirânicas que 

enfraquecem a capacidade de agir. “O importante talvez venha a ser criar vacúolos de não-

comunicação, interruptores, para escapar ao controle”, apostou Deleuze (1992, p. 217). 

Diante desses lampejos, apostamos, ainda, na polifonia do silêncio, do tédio e da solidão, 

bem como na aliança com as manifestações artísticas subversivas e com os demais 

encontros alegres, capazes de descolonizar o desejo e de ativar as forças vitais. Para tanto, 

é necessário ter cautela diante de cada estímulo, abrir-se ao impensável e ao sensível para 

dar vazão às alteridades do mundo, a fim de germinar novas possibilidades existenciais e 

de livrar a vida das amarras sociais, políticas e históricas.  
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