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Excesso e ruptura de sentido
na subjetividade hipermoderna

Excess and rupture of meaning in hypermodern subjectivity

Joel Birman

Resumo: A intenção deste ensaio é a de enunciar que se o mal-estar do indi-
víduo hipermoderno se apresenta como excesso e perda de sentido na expe-
riência psíquica, isso se revela pelo lugar ocupado hoje pelo corpo, à ação e os
sentimentos naquele mal-estar, assim como no empobrecimento dos regis-
tros da linguagem, do pensamento.
Palavras-chave: corpo; ação; sentimento

Abstract: The aim of this paper is to enunciate that if the discomfort of the
hypermodern individual presents itself as an excess and loss of meaning in
the psychical experience, this is revealed by the place occupied by the body
nowadays, by the action and the feelings expressed in that discomfort, as
also through the impoverishment of the registers of language and thought.
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I. Mal-estar em transformação

Não existe mais qualquer dúvida sobre as mudanças nas formas de mal-
estar na contemporaneidade. Todos estão de acordo quanto a isso. Existe,
com efeito, uma transformação nas formas de mal-estar, que é reconhecida
pelos discursos psiquiátrico e psicanalítico. No entanto, as divergências exis-
tem. Essas, contudo, não concernem ao reconhecimento da mudança, mas
na sua interpretação, pelas implicações que disso decorrem.

Assim, a psicanálise foi certamente surpreendida pelas transformações
em pauta, não sabendo ainda como se confrontar com o que existe aqui de
inédito. Com isso, o seu discurso derrapa nas múltiplas tentativas para pon-
tuar as transformações, com as conseqüências que isso provoca na escuta
clínica. A psiquiatria, em contrapartida, se vangloria com tudo isso, acredi-
tando se orientar por discursos científicos que poderiam explicar as novas
formas de mal-estar. Baseando-se nas neurociências, a psiquiatria supõe do-
minar os instrumentos para regular com eficácia o mal-estar. Em decorrência
disso, a psiquiatria se enuncia como estando agora num outro limiar de exis-
tência pois poderia se tornar autônoma da referência à psicanálise, que mar-
cou a sua história durante décadas. Enfim, fundada nas neurociências a psi-
quiatria seria finalmente biológica, inscrevendo-se no campo da racionalidade
e da institucionalidade médicas.

Não se pode perder de vista, no entanto, que as novas formas de mal-
estar foram a condição histórica de possibilidade desta oposição entre psica-
nálise e psiquiatria. Foi pela mediação daquelas que se processou uma outra
partilha do campo psi, opondo em territórios diferentes os discursos psicana-
lítico e psiquiátrico. Se as novas modalidades de mal-estar começavam já a
indicar a sua diferença nos anos 70 e 80, foi nos anos 90 que se exibiram com
todos os seus signos. Como uma verdadeira primadona da sociedade
hipermoderna as novas formas de mal-estar se apresentaram então com todo
o barulho a que têm direito. Com efeito, no lugar das antigas modalidades de
sofrimento centradas no conflito psíquico, nas quais se opunham os impera-
tivos dos impulsos e os das interdições morais, o mal-estar se evidencia agora
nos registros do corpo, da ação e do sentimento. Foi em decorrência desta
viragem, no ser da subjetividade, que a nova partilha do campo psi se fun-
dou. Em decorrência disso, o horizonte dos poderes foi redistribuído, em
torno das valências outorgadas pelo campo dos saberes1.

1. Sobre isso, vide: Foucault, M. Surveiller et Punir. Paris, Gallimard, 1974; Foucault, M. Microfísica do
poder. Rio de Janeiro, Graal, 1979.
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Sem querer desmerecer os esforços teóricos de uns e de outros, é preci-
so reconhecer, como uma questão preliminar, que a problemática em pauta
não se restringe ao registro da clínica. Ao contrário, o que se processa hoje
neste registro é o ponto de chegada de um longo processo de mudança da
subjetividade, que é preciso reconhecer devidamente. Seria essa a condição
para não se debruçar sobre a clínica de maneira ingênua. Esta transformação
histórica se funda em operadores políticos, sociais e simbólicos, que subver-
teram o campo dos saberes e dos valores de ponta cabeça. De tudo isso resul-
ta uma outra problemática ética, que se impõe na leitura do mal-estar. É por
este viés, que esse se transformou numa indagação ética, para a leitura das
subjetividades contemporâneas. Estamos aqui diante de uma verdadeira cai-
xa-preta que deve ser cuidadosamente aberta, para que se possa decifrar as
surpresas que nos revelam sobre a atualidade.

II. Cartografia do percurso

Nesta perspectiva, a minha intenção aqui é a de partir daquilo que se
apresenta no registro clínico, isto é, das queixas e das maneiras pelas quais o
mal-estar é descrito nos discursos psicanalítico e psiquiátrico, para me inda-
gar, em seguida, sobre os registros antropológicos nos quais o mal-estar se
inscreve. É necessário, no entanto, uma leitura crítica desses registros, para
avaliar as escolhas realizadas. Isso implica na sinalização das mudanças apre-
sentadas pelas subjetividades contemporâneas em relação às do passado re-
cente. Ao lado disso, é preciso sustentar algumas interpretações que nos per-
mitam caminhar na sua leitura.

Para começar a desnovelar estes enunciados pode-se formular que o
mal-estar contemporâneo se inscreve em três registros psíquicos, quais se-
jam, do corpo, da ação e do sentimento. Foi pela mediação destes que o mal-
estar foi classificado e hierarquizado. Evidentemente, estes registros podem
aparecer de forma combinada numa mesma individualidade. Ou, então, se
enunciam de maneira independente na descrição do mal-estar. A combina-
ção é a forma mais comum desse se apresentar. Porém, na descrição um dos
registros pode assumir maior pregnância do que os demais, que ficam então
numa posição subalterna. De qualquer maneira, é na prevalência dos regis-
tros do corpo, da ação e do sentimento que o mal-estar se faz patente na
atualidade, sendo estes que orientam as suas descrições, nos quais se particu-
larizam a multiplicidade das narrativas clínicas.
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III. Corpo e excesso

Assim, vejamos. O corpo é o registro mais eminente no qual se enuncia
o mal-estar. Todo mundo se queixa de que o corpo não funciona a contento.
Imagina-se sempre que algo deve ser feito para que a performance corpórea
possa melhorar. Nos sentimos sempre faltosos, não fazendo tudo que deverí-
amos fazer, considerando as possibilidades que nos são oferecidas para o cui-
dado do corpo. Enfim, estamos sempre numa posição de dívida no que
concerne a isso.

As queixas corporais se inscrevem numa discursividade ao mesmo tempo
naturalista e naturista, que constitui a nossa atmosfera cultural. Vale dizer,
não é possível separar as queixas que temos em relação a nosso corpo das
estratégias publicitárias que nos envolvem, que sob a forma do naturismo e
do naturalismo nos enviam às práticas exóticas e à medicina. Pode-se dizer
que estas, na sua diversidade, constituem as duas faces da mesma moeda.
Isso porque o corpo, para os cidadãos do mundo hipermoderno, é o nosso
único bem. Numa inversão frente à Antiguidade, pode-se afirmar que o cor-
po se transformou no bem supremo, de maneira que esse se aloja no corpo e
tem na saúde o seu ideal.

Estamos assim num estado de estresse permanente. Este é o fundo pre-
sente nas narrativas sobre o mal-estar. Em última instância o estresse é desig-
nado como o mal-estar maior que é permanente na contemporaneidade.
Aquele, no entanto, poderia se manifestar de infinitas maneiras. Das dores
difusas à tonteiras, passando pela elevação da pressão arterial e da aceleração
cardíaca, tudo é passível de lhe ser atribuído.

O conceito de estresse, formulado por Seyle, pretendia circunscrever os
perigos para a ordem vital, no qual esses seriam reconhecidos no registro da
totalidade psicossomática, pela mediação do medo. Em decorrência disso,
seriam produzidas defesas para manter daquela. Trata-se de uma concepção
holística sobre as relações entre o organismo, o psiquismo e o meio ambien-
te, de maneira que o estresse é o efeito no organismo de uma descarga
neurovegetativa. Vale dizer, aquele conceito evidencia uma leitura sistêmica
do indivíduo, que através do psiquismo inscreve o organismo no meio ambi-
ente2.

Não foi um acaso que Lévi-Strauss se referiu à reação do estresse para
interpretar os possíveis efeitos mortais da feitiçaria, quando os presumidos

2. Sobre isso, vide: Alexander, F., French, T. Studies in psychossomatic medicin. N. York, Ronald Press,
1948; Lain Entralgo, P. Historia de la medicina moderna y contemporánea. Madrid, Científico-médica,
1963, 2ª Edição; Southerland, J. Evolution of psychosomatic concepts. Londres, Hogart Press, 1965;
Weiss, E., English, O. Psychosomatic Medicine. Filadelfia, W.B. Saunders, 1949.
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alvos dessa acreditam nos imperativos maléficos de seus enunciados, isto é,
quando se inscrevem nos pressupostos simbólicos que caucionam estes3. As
reações neurovegetativas seriam então disparadas pelos terrores promovidos
numa subjetividade que acredita nos imperativos da feitiçaria4. A cura
xamanista consistiria então, neste contexto, em contrapor o poder simbólico
do xamã ao poder mágico do feiticeiro, para suspender os efeitos mortais da
reação neurovegetativa5.

Tudo isso para enunciar que o estresse está no centro do mal-estar atual,
produzindo sintomas psicossomáticos. Mencionei já uma série destes sinto-
mas, mas cabe ressaltar que a psicossomática como especialidade se expan-
diu bastante desde os anos 80, apesar de que os seus primórdios se superpõem
com o da psicanálise, tendo em Groddeck e Ferenczi os seus fundadores6.
Porém, foi apenas no contexto atual, de transformação do mal-estar, que a
psicossomática como disciplina se consolidou na nossa tradição.

Porém, isso não é tudo. Além dos sintomas destacados, é preciso evocar
alguns outros. Antes de mais nada, a síndrome de fadiga crônica, mediante a
qual os indivíduos se referem a um cansaço absoluto que se manifesta pela
ausência de impulso vital e pela imobilidade corporal. A medicina clínica
atribui isso à certas viroses e a falta de alguns ingredientes vitamínicos. A
psiquiatria, em contrapartida, atribui isso a processos depressivos, supondo
uma disfunção dos neurohormônios.

Em seguida, é preciso evocar o pânico, que se transformou numa mo-
dalidade destacada de mal-estar. Na síndrome do pânico as pessoas se quei-
xam de uma angústia iminente de morte que as paralisam, na medida que
são incapazes de reação. Os indivíduos, com efeito, são enredados num ata-
que de angústia que as impossibilita de agir. A taquicardia se conjuga com a
dispnéia e o aumento da pressão arterial, na qual a sudorese excessiva se faz
também presente. Neste contexto, o fantasma da morte se impõe.

Ainda no final do século XIX, Freud descreveu a síndrome do pânico
sob o nome de neurose de angústia. Esta seria uma neurose atual, causada
pela disfunção libidinal, na qual o psiquismo não conseguiria inscrever a
excitabilidade sexual numa série simbólica capaz de interpretar o incremen-
to da excitação. Por isso mesmo, esta se descarregaria sobre o corpo e provo-

3. Lévi-Strauss, C. L´efficacité symbolique. In: Lévi-Strauss, C. Anthropologie structurale. Paris, Plon,
1958.

4. Lévi-Strauss, C. Idem.

5. Idem.

6. Birman, J. Enfermidade e loucura. Sobre a medicina das inter-relações. Rio de Janeiro, Campus, 1980, 2a

parte.
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caria a neurose de angústia. Freud enunciou que esta, como as demais neuro-
ses atuais, não seriam passíveis de serem psicanalisadas, justamente porque,
diferentemente das neuroses de transferência, não constituíam liames sim-
bólicos capazes de tornar possível a interpretação7. Enfim, Freud indicava
aqui a fragilidade das formações simbólicas, as únicas que poderiam articu-
lar o registro da pulsionalidade com o da simbolização.

Portanto, de forma diferente da fobia, na qual o psiquismo se protege-
ria da disseminação da angústia pela construção de signos de evitamento que
são os objetos fóbicos, na neurose de angústia o psiquismo não constituiria
tal proteção8. Depreende-se disso que um excesso de excitação se instala en-
tão no psiquismo, no qual este fica submetido. Em decorrência disso, o trau-
ma se institui. O trauma seria então a contrapartida do excesso, que paralisa
o psiquismo na sua mobilidade. Isso porque o eu não consegue se precaver
dos perigos, materializados por acontecimentos imprevisíveis, pela sua ante-
cipação sob a forma de angústia-sinal. Portanto, os acontecimentos não pres-
sentidos se impõem com violência, provocando a angústia do real, isto é, o
excesso de excitação e a experiência traumática conseqüente.9 Seria isso, en-
fim, que estaria em pauta na síndrome do pânico.

Isso nos indica que a pregnância assumida hoje pelo registro do corpo
revela a falha no mecanismo de angústia-sinal no psiquismo e a fragilidade
simbólica na antecipação do perigo. Isso porque seriam tais mecanismos que
constituiriam a angústia-sinal e que protegeriam o psiquismo do imprevisível.
Vale dizer, se os sintomas referidos dominam a experiência contemporânea
do mal-estar algo de crucial se produziu na subjetividade que a tornou inca-
paz de antecipar o perigo e de regular as suas relações com o mundo. Dito de
outra maneira, parece que tal ruptura indica que os feitiços do mundo ga-
nharam tanta maledicência, em decorrência da perda de eficácia dos meca-
nismos de proteção simbólica, culturalmente constituídos. Conseqüentemen-
te, a figura do xamã perde autoridade face a do feiticeiro, na medida que as
suas interpretações perdem prestígio frente ao mal.

Pode-se entrever aqui por quê a psicanálise está em crise, perdendo
terreno para a magia das drogas psicofarmacológicas. Com efeito, o código
simbólico daquela não consegue mais fazer obstáculo à disseminação do mal,

7. Sobre isso, vide: Freud, S. Qu´il est justifié de séparer de la neurasthénie um certain complexe
symptomatique sous le nom de ´névrose d´angoisse´ (1895). In: Freud, S. Névrose, psychose et
perversion. Paris, Presses Universitaires de France, 1973; Freud, S. Obsessions et phobies (1895).
Idem; Freud, S. Psychothérapie de l´hystérie. In: Freud, S., Breuer, J. Études sur l´hystérie (1895).
Paris, Presses Universitaires de France, 1971.

8. Freud, s. Inhibition, symptôme et angoisse (1926). Paris, Presses Universitaires de France, 1973.

9. Freud, S. Idem.
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como aconteceu historicamente do final do século XIX aos anos 90 do século
XX. Uma transformação crucial, na economia política dos signos, se produ-
ziu no Ocidente, incidindo sobre o discurso psicanalítico, que se inscrevia
nesta economia política. Em decorrência disso, os discursos naturista e natu-
ralista se disseminam impondo a sua hegemonia numa outra economia dos
signos. Neste contexto, os tratamentos corporais assumem um lugar cada
vez mais importante. Com efeito, das massagens ao Spa, passando pelos exer-
cícios orientais e ginásticas, tais tratamentos disparam na preferência dos usuá-
rios, sem esquecer, é claro, dos suplementos vitamínicos e dos sais minerais
que possuem virtudes anti-oxidantes e rejuvenescedoras.

O risco, como sensação polivalente, está sempre presente no imaginário
contemporâneo. Com isso, o envelhecimento se transforma numa enfermi-
dade e a morte deve ser exorcizada. Neste contexto, a medicina ortomolecular
ganha notoriedade científica, pelas promessas que realiza para a longevidade.
As fórmulas que inventa são personalizadas, baseadas nas idiossincrasias de
cada um. Daí o fascínio e a eficácia imaginária que promovem. De qualquer
maneira, é a longevidade que está sempre em pauta. As caminhadas diárias
visam a mesma coisa. Evita-se, assim, o estresse e seus efeitos sobre o sistema
cardio-vascular. Além disso, as gorduras são queimadas e os perigos mortais
do colesterol exorcizados. Em decorrência disso, as academias de ginástica se
transformam nos templos seculares da atualidade, onde os fiéis vão comun-
gar em nome da longevidade e da beleza.

Não se pode separar tais práticas do amplo processo social de
medicalização do Ocidente, iniciado no século XIX10. Uma separação desta
ordem implicaria num equívoco interpretativo deste imaginário corporal. O
que se empreende na atualidade é já uma frente avançada do processo de
medicalização, iniciado há duzentos anos. A genética médica e as pesquisas
sobre o genoma se inscrevem neste imaginário, fazendo crer que a longevidade
e a imortalidade poderiam ser conseguidas, mediante as clonagens terapêuti-
ca e reprodutiva. Mesmo que a segunda seja ainda repudiada hoje pela co-
munidade científica e que se aposte agora apenas na primeira, isso não quer
dizer que não se busque no futuro a imortalidade pela clonagem reprodutiva,
desde que a tecnologia para isso se torne possível. Ao lado disso o discurso
psiquiátrico se vangloria de poder manejar drogas que poderiam regular o
mal-estar corpóreo, estando na vanguarda da pesquisa médica. Isso porque
os medicamentos oferecidos pela psiquiatria seriam capazes de incidir no

10.Sobre isso, vide: Foucault, M. Naissance de la clinique. Paris, Presses Universitaires de France, 1963;
Foucault, M. La volonté de savoir. Histoire de la sexualité. Volume I. Paris, Gallimard, 1976; Rosen, G.
Da política médica à medicina social. Rio de Janeiro, Graal, 1978.
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metabolismo dos neurohormônios, não ficando mais aquela restrita à impre-
cisão das psicoterapias. O naturismo, o orientalismo e as novas modalidades
de terapias exóticas, que estão na moda, convivem bastante bem com a
medicalização em pauta, não existindo, pois, qualquer oposição fundamen-
tal entre esta e aquelas. Isso porque todos têm no mal-estar do corpo o ponto
de apoio para as suas estratégias de cuidados.

IV. Ação e compulsão

É preciso considerar que o mal-estar incide também no registro da ação.
Encontramos aqui alguns dos ingredientes presentes no registro do corpo. Entre-
tanto, as suas especificidades se destacam, não obstante as suas complementaridades.
Assim, é preciso reconhecer que as individualidades contemporâneas ultrapas-
sam um certo limiar, vigente anteriormente, no registro da ação. A hiperatividade
se impõe. Com efeito, age-se freqüentemente sem que se pense naquilo que se
visa com a ação, de forma que os indivíduos nem sempre sabem dizer o que os
leva a agir. Age-se, afinal das contas, tendo o sujeito da ação a marca da
indeterminação. Retomando o que enunciei pode-se dizer que as individualida-
des seriam possuídas pelo excesso, que as impele para a ação. Isso porque esta
seria a única forma para eliminar aquele. Caso não façam isso aquelas seriam pos-
suídas pelo excesso que as inundaria pela angústia11.

É deste fundo difuso que se pode depreender algumas das modalidades
de ação nas subjetividades contemporâneas. A explosividade, antes de tudo.
Tudo se passa, com efeito, como se essas não conseguissem conter o excesso
no seu território, para em seguida simboliza-lo e transformá-lo naquilo que
Freud denominou de ação específica12, isto é, numa ação adequada ao con-
texto em que uma dada afetação foi colocada para o psiquismo. Diante disso
a descarga da excitabilidade se impõe, manifestando-se como explosões emo-
cionais incontroláveis. Daí decorre o que se reconhece como sendo uma das
nossas problemáticas sócio-políticas, qual seja, a violência. Essa se impõe hoje,
como uma invariante sempre presente nas subjetividades, que se mostram
cada vez mais violentas, se as compararmos com as de décadas atrás. Com
efeito, a violência “sem causa” aparente e a violência “gratuita” se banaliza-
ram no nosso mundo de forma inquietante e se transformaram já num lu-
gar-comum13. Uma das conseqüências dessa violência é o incremento da de-
linqüência. A criminalidade se intensifica, assumindo a cada dia novas moda-

11.Freud, S. Inhibition, symptôme et angoisse. Op. cit.

12.Freud, s. Esquisses d´une psychologie scientifique (1895). In: Freud, S. La naissance de la psychanalyse.
Paris, Presses Universitaires de Frence, 1973.

13.Baudrillard, J. La société de consomation. Paris, Denöel, 1970.



Excesso e ruptura de sentido na subjetividade hipermoderna

Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro 183

lidades de ser, como se pode constatar pelas publicações sociológicas e
criminológicas. Não se pode esquecer também do refinamento da crueldade
nos crimes da atualidade, nos quais se ultrapassam limiares impensáveis no
gesto de matar. A possibilidade de retirar a vida do outro se dissemina, natu-
ralizando-se o assassinato e o genocídio.

É preciso evocar, em seguida, a compulsão. A compulsão, com efeito, é
uma modalidade de agir caracterizada pela repetição do mesmo, que é per-
manentemente relançada já que o alvo da ação não é alcançado. Daí a sua
repetição incansável, que assume o caráter de imperativo, isto é, que se im-
põe ao psiquismo sem que o eu possa deliberar sobre o impulso.

É necessário destacar algumas das modalidades de compulsão que se
banalizaram na contemporaneidade. Antes de mais nada, a compulsão pre-
sente no uso de drogas. As toxicomanias constituem uma das formas co-
muns de mal-estar, se inscrevendo em diferentes faixas etárias e classes soci-
ais, se impondo no cenário social e nas políticas de saúde pública. É preciso
não ser ingênuo na leitura destas compulsões. As toxicomanias, com efeito,
não se restringem ao uso das drogas ilegais, produzidas e comercializadas
pelo narcotráfico, mas incluem também as drogas legais, legitimadas cientifi-
camente pela medicina e pela psiquiatria. Refiro-me, assim, aos medicamen-
tos psicotrópicos, que são receitados pelos médicos e psiquiatras, para regu-
lar o mal-estar dos indivíduos, além, é claro, dos analgésicos de potência va-
riável. Dos ansiolíticos aos anti-depressivos, passando pelos estimulantes, a
farmacopéia médica oferece um vasto cardápio de possibilidades. Por que
estas últimas são também drogas, poderia alguém me interpelar? Tais medi-
camentos seriam drogas porque podem engendrar dependências física e psí-
quica. Deve-se reconhecer que vivemos numa cultura das drogas, da qual
não se pode excluir as bebidas alcoólicas e o fumo. Enfim, vivemos intoxica-
dos mesmo que não saibamos disso, pois estes fármacos se inscrevem nos
estilos contemporâneos de existência.

Isso não é tudo. A comida se destaca também nas compulsões atuais,
impondo-se como algo fascinante e mortífero, já que é atraente e repelida
num mesmo movimento pelas pessoas. Os efeitos e destinos desta polarida-
de são opostos, mas a comida como fetiche está sempre presente nesta expe-
riência compulsiva. Assim, nunca se comeu tanto e bem como hoje no Oci-
dente, tal a oferta de bens comestíveis. Tudo isso contrasta com uma longa
história anterior, marcada pela carência, como ocorre ainda em amplas re-
giões do planeta. Neste contexto, a voracidade atinge níveis espetaculares,
engedrando uma cultura do preenchimento e do gosto. As compulsões ali-
mentares se inscrevem neste quadro de referência.
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As bulimias são um dos monumentos sintomáticos disso. Come-se de
maneira excessiva e mesmo obscena, predominando aqui a dimensão do
preenchimento corporal, advindo desse o prazer alimentar. O gosto
polivalente, sempre presente na comida, se apaga, destacando-se apenas a
devoração para preencher o vazio dos interstícios do corpo. A subjetividade
contemporânea não consegue suportar o vazio, a começar pelo que se impõe
no corpo, tendo que se preencher com a comida. É claro que o preenchimen-
to do vazio se realiza também com outras compulsões, como com as drogas
e o consumo. Porém, no que concerne as bulimias, a obesidade se transfor-
mou hoje num problema maior de saúde pública nos países desenvolvidos,
já que são nesses que a impossibilidade do vazio se colocou de maneira dra-
mática, já que a obesidade é a encruzilhada para uma série de enfermidades.
No entanto, como a magreza é um dos nossos códigos de beleza, já que quem
é gordo não tem sensualidade, a voracidade tem que ser controlada. É preci-
so então evitar a comida. Surgem assim modalidades grotescas de relação
com essa. Existem pessoas que comem vorazmente a boa comida, mas que a
vomitam imediatamente, antes de digerir, para que possam manter a bela
magreza. O paroxismo disso é a anorexia, na qual o indivíduo recusa o ali-
mento, que se transforma de objeto fascinante em nojento, capaz que esse
seria de envenenar o corpo e destruir a beleza. Tudo isso convive com os
regimes e as dietas, nos quais as individualidades ingerem apenas os nutrien-
tes essenciais, para não ingerir calorias excessivas que perturbam a saúde e a
beleza.

Não se pode esquecer do consumo, que também se transformou numa
compulsão. Com efeito, os mais diversos objetos da indumentária, passando
pelo perfume e maquiagem, são objetos de verdadeiras compulsões. Ao lado
disso, os livros e os CDs são consumidos compulsivamente, comprados que
são pela notoriedade dos autores e músicos14. Tudo isso é amealhado, mesmo
que as pessoas não tenham tempo para lê-los e escutá-los. Porém, possuí-los
é fundamental, inscrevendo-se isso na nova economia política dos signos.
Nesta, a posse de bens é um signo de poder, na medida que define o status do
indivíduo. Assim, qualquer mercadoria é passível de se inscrever no circuito
do consumo, sendo, pois, a condição de possibilidade para o engendramento
da compulsão. Isso porque o ter, para preencher o vazio, é um signo que
confere segurança ao indivíduo, pois lhe faz acreditar que é detentor de al-
gum poder pelo status que pode exibir. Neste contexto o Shopping Center se
transformou num dos templos da sociedade hipermoderna, onde peregrina-

14.Baudrillard, J. La société de consomation. Op. Cit.
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ções ocorrem todos os dias. É neste espaço anti-sagrado, saturado de merca-
dorias – nos quais os objetos são sofisticadamente revestidos pelos designers,
requintadamente empacotados e exibidos em vitrines luxuosas –, que a
compulsão do ter se evidencia e revela a face mortífera da sedução.

V. O tempo vai para o espaço

Podemos afirmar que, nisso tudo, é o excesso que se encontra subjacente.
Ao promover a hiperatividade, com efeito, este é a condição de possibilidade
da explosividade, da violência e da compulsão. Isso porque o excesso está no
fundamento do mal-estar contemporâneo. Assim, face ao excesso, o psiquismo
procura dele se livrar pela ação, para não correr o risco de ficar paralisado
pela angústia. Isso porque se essa não for descarregada pela ação, o psiquismo
procura se livrar daquele pelas vias corpóreas. Com efeito, o estresse, o pâni-
co e as perturbações psicosomáticas seriam as resultantes no corpo da inci-
dência do excesso, quando esse não é descarregado pela ação. Seria então o
excesso no psiquismo o que poderia conduzir a estas duas séries sintomáti-
cas, isto é, as que incidem nos registros do corpo e da ação, na medida que
aquele ficaria retido no corpo quando não pudesse ser eliminado pela ação.
Por quê tal hierarquia, entre os registros do corpo e da ação, poderia ser
colocado como indagação? O que estaria aqui em pauta é a economia do
narcisismo15. Com efeito, para a preservação desse o eu prefere explodir, para
fora, do que implodir, para dentro, mantendo então a auto-conservação e a
homeostasia do prazer. Porém, diante da impossibilidade da explosão a
implosão se impõe, colocando em risco a ordem da vida.

Para compreendermos melhor as modalidades de ação presentes nas
formações sintomáticas, podemos enunciar, nos valendo da metapsicologia
psicanalítica, que o psiquismo lança mão cada vez mais hoje da passagem ao
ato e não do acting-out. Como se sabe, esta distinção conceitual se refere à
fragilidade e à ausência de processos de simbolização na passagem ao ato,
enquanto que estes estariam presentes no acting-out. Vale dizer, neste a sim-
bolização se inscreve na ação, que se manifesta como uma mise-en-scène,
enquanto que naquela a ação não revela qualquer rastro de simbolização16.
Pode-se reconhecer a presença da mesma problemática na corporeidade.
Enquanto na conversão histérica, com efeito, existe a presença das formas

15.Freud, S. Pour introduire le narcissisme. In: Freud, S. La vie sexuelle. Paris, Presses Universitaires de
France, 1973.

16.Sobre isso, vide: Laplanche, J., Pontalis, J.B. Vocabulaire de la Psychanalyse. Paris, Presses Universi-
taires de France, 1973, 4a edição; Rouart, J. Agir et processus psychanalytique. Paris, Presses Univer-
sitaires de France, 1967.
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psíquicas de simbolização, no estresse, nas produções psicossomáticas e no
pânico nos defrontamos com a ausência dessas, de forma que o excesso
implode no organismo17.

Porém, a analogia existente entre o excesso que incide sobre o corpo e a
ação, indica como ambos são equivalentes na sua dinâmica. Assim, age-se
igualmente sobre o corpo e o mundo, na medida que esses são tomados ape-
nas na dimensão espacial para a descarga das intensidades. Isso porque existe
aqui um impasse, que se refere ao registro da temporalidade no psiquismo,
que seria o que possibilitaria a simbolização e a antecipação das afetações. O
mal-estar assim se apresenta hoje, tanto no corpo quanto na ação, pela
pregnância assumida pela categoria de espaço no psiquismo e pelo esvazia-
mento da categoria do tempo. Tudo isso nos revela como é a ação coartada o
que está sempre em pauta no mal-estar contemporâneo, mesmo quando o
corpo é o alvo da descarga das intensidades. Isso porque é a ação o vetor
crucial para a eliminação das intensidades psíquicas.

VI. O vazio no sentir

É preciso considerar agora o terceiro registro do mal-estar contemporâ-
neo, qual seja, o do sentimento. A articulação entre os diferentes registros é
realizada pelo excesso. Pode-se compreender facilmente no registro do senti-
mento a incidência imediata deste, que se apresenta como afetação e que se
expressa como sentimento. A equação aqui em questão é simples, pois é pos-
sível reconhecer como o excesso se transborda no psiquismo como humor e
páthos, antes de se deslocar para os registros do corpo e da ação. Dito de uma
outra maneira, o excesso é imediatamente sentimento, antes de mais nada.
Seria o excesso o regulador dos sentimentos, delineando a valência de suas
intensidades. O colorido destas estariam na dependência daquele, de forma a
modulá-las na sua expressividade. Da exaltação à depressão, todas as
matizações das intensidades são aqui possíveis de se plasmarem como senti-
mento. Independentemente de tais matizações, no entanto, o excesso é sem-
pre irrupção de algo que escapa à regulação da vontade e que se impõe no
psiquismo. Seria isso, pois, a marca do excesso, que se caracteriza por ser
incontrolável.

É fundamental considerar aqui, porém, a questão do limiar, no que
concerne as dimensões da irrupção e do incontrolável no excesso, para que
se possa compreender o que está em causa nas subjetividades contemporâ-
neas. Pode-se afirmar que os limiares de irrupção e de falta de controle da

17.Birman, J. Enfermidades e loucura. 2a parte. Op. cit.
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vontade diminuíram sensivelmente nestas, que ficam assim cada vez mais
assujeitadas e à deriva das imposições dos excessos. Com isso, o psiquismo
não regula esses, que se presentificam então de maneira incoercível. Algu-
mas das resultantes disso nós já destacamos. Antes de mais nada, a presença
da angústia do real e do seu corolário, isto é, o efeito traumático. Isso porque
o eu não tem o poder de antecipação dos acontecimentos, para poder cir-
cunscrever o impacto das intensidades18. Por isso mesmo, o limiar de irrupção
do excesso diminuiu de maneira significativa e descresce assim a possibilida-
de de regulação das intensidades. A subjetividade fica diante de algo que a
ultrapassa. É uma das conseqüências limite disso é a paralisia psíquica.

Para tentar circunscrever a experiência traumática o psiquismo lança
mão da compulsão à repetição, como Freud a descreveu, para isolar a irrupção
inesperada19. A repetição pretende realizar ativamente a recriação do trauma,
para que o psiquismo possa se antecipar ao que não pode fazer quando esse
se produziu20. Nos deslocamos assim do registro do sentimento para o da
ação, como se viu com as diferentes modalidades de compulsão. Estas
compulsões são, contudo, fadadas ao fracasso. Isso porque são ações coartadas,
isto é, que não conseguem remodelar o contexto intensivo que as colocou em
funcionamento. Ao lado disso, é preciso considerar que a compulsão à repe-
tição não é efetiva, pela ampliação assumida hoje pelo campo do traumático.
Vale dizer, o trabalho psíquico da compulsão à repetição não pode operar em
tantas frentes ao mesmo tempo, limitando, então, as possibilidades de sim-
bolização do psiquismo. Constitui-se, desta maneira, um círculo vicioso, pois
a limitação das possibilidades psíquicas de simbolização provoca uma dimi-
nuição da possibilidade de antecipação dos acontecimentos.

Ao lado disso, depreende-se como o pânico se inscreve neste contexto,
na medida que a subjetividade fica impotente face aos acontecimentos
irruptivos. Esta é possuída pelo sentimento do horror. O que se impõe aqui é
a iminência da morte, já que incapacitado de agir o eu entra em estado de
suspensão, já que como instância psíquica não pode mais regular as relações
entre o corpo e o mundo. O estresse se inscreve neste contexto de colapso do
psiquismo. Nesta cena catastrófica a auto-estima se dissolve. O sentimento
de segurança psíquica, isto é, de que o eu pode dar conta das relações entre o
corpo e o mundo, se esvazia. O eu e o psiquismo perdem a sua potência. O
terror de se perder se apodera do eu, que se agarra a si próprio para não se

18.Freud, S. Inhibitiom, symptôme et angoisse. Op. cit.

19.Freud, S. Au-de-là du principe de plaisir (1920). In: Freud, S. Essais de psychanalyse. Paris, Payot,
1981.

20.Freud, S. Idem.
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desprender definitivamente de si mesmo. A despossessão de si se anuncia
assim como uma problemática crucial no mal-estar contemporâneo. Da
corporificação, passando pelas desregulações da ação e atingindo a suspen-
são do eu, a despossessão de si se apresenta sob a forma de diferentes figuras.
A variabilidade destas não deve silenciar a invariância que as perpassa.

No que concerne o registro do sentimento a despossessão de si se apre-
senta como depressão. Pode-se afirmar como as depressões se transforma-
ram num dos males da atualidade, na medida que evidenciam as tormentas
da despossessão de si no seu limite máximo. Fala-se daquelas hoje como nunca
se falou anteriormente, transformando-se, ao lado das toxicomanias e do pâ-
nico, num dos males maiores da atualidade. Porém, se as depressões de hoje
tem algumas das marcas apresentadas no passado, outras, são evidentemen-
te novas. Com efeito, se a culpa era a marca maior da depressão, descrita
inicialmente por Kraepelin21 e retomada por Abraham22 e Freud23 numa pers-
pectiva metapsicológica, o vazio24 é o signo por excelência da depressão hoje.
O vazio pode ser articulado diretamente com o desmapeamento violento do
mercado de trabalho produzido pela mundialização e que se materializa na-
quilo que Sennett denominou de “corrosão do caráter”, presente na socieda-
de hipermoderna25. Ou, então, de maneira ainda mais trágica, com aquilo
que Ehrenberg descreveu como a “fadiga de si mesmo”26, que dominaria o
cenário das subjetividades contemporâneas. Enfim, pode-se depreender dis-
so como a despossessão subjetiva é o processo fundamental na produção do
sentimento de vazio, marca paradigmática das depressões contemporâneas.

VII. O pensamento em derrocada

Porém, uma ausência se destaca aqui. Quero me referir ao registro do
pensamento. Não deixa de ser surpreendente como este registro, nobre do
psiquismo, é inexistente. A questão fundamental que se coloca aqui é a razão
desta ausência. Para se indagar sobre isso é preciso situar o que está em pauta.

O comentário inicial a ser realizado é o da inversão no psíquico entre o
registro do pensamento, por um lado, e os registros do corpo, da ação e do

21 Kraepelin, E. Introduction à la psychiatrie clinique. Paris, Navarin, 1984.

22 Abraham, K. Préliminaires à l´investigation et au tractement psychanalytique de la folie maníaco-
depressive et des états voisins (1912). In: Abraham, K. Revê et Mythe. Oeuvre Complètes. Volume I.
Paris, Payot, 1973.

23 Freud, S. Deuil et melancolie (1917). In: Freud, S. Métapsychologie. Paris, Gallimard, 1968.

24 Sobre isso, vide: Pontalis, J.B. (editor). Nouvelle Revue de Psychanalyse. Figures du vide. N° 11. Paris,
Gallimard, 1975.

25 Sennett, R. A corrosão do caráter. Rio de Janeiro, Record, 1999.

26 Ehrenberg, A. La fatigue d´être soi. Dépresion et société. Paris, Odile Jacob, 1998.
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sentimento, pelo outro. Digo inversão porque, na Idade clássica27 e na psico-
logia do século XIX28,29, numa tradição inaugurada por Descartes30, o pensa-
mento definia o ser do homem. A psicologia moderna se construiu numa
operação teórica de limitação do lugar oferecido até então ao registro do pen-
samento31,32. Neste contexto, a imaginação foi positivada, quando se sabe que
tinha um estatuto negativo na psicologia clássica, exatamente porque desvia-
va a razão do caminho para o conhecimento. Portanto, a imaginação foi trans-
formada num espaço crucial para que se pudesse melhor compreender o
pensamento. A filosofia kantiana, principalmente com a “Crítica da razão
pura”33 e com a “Crítica do juízo”34, foi a condição histórica de possibilidade
para esta positivação da imaginação na filosofia moderna35. Em decorrência
disso, seria fundamental delinear a dimensão afetiva do psiquismo para que
se pudesse circunscrever as figuras do pensamento. Seria pela mediação da
imaginação que a afetividade incidiria sobre o pensamento e a vontade. Estes
passariam a sere imantados por aqueles nas suas operações. O pensamento,
enfim, perdeu a autonomia que desfrutava na Idade clássica, ficando agora
numa relação de dependência dos registros da imaginação e da afetividade.

A psicanálise ocupou uma posição crucial nesta transformação
epistemológica, fundando uma nova leitura do psiquismo. Ao atribuir à
pulsão36, ao inconsciente37 e ao fantasma38 um lugar fundamental nesse, o
discurso freudiano colocou os registros do pensamento e da vontade
subsumidos a estes outros registros. Não apenas a psicanálise, é claro. A psi-
cologia moderna foi refundada, retirando a autonomia do pensamento. Para
me referir a outros discursos, as psicologias existencial e fenomenológica rea-
lizaram o mesmo movimento teórico. As contribuições de Sartre para psico-

27.Foucault, M. Les mots et les choses. Paris, Gallimard, 1966.

28.Canguilhem, G. Qu´est-ce que la psychologie? In: Canguilhem, G. Études d´Histoire et de philosophie
de la science. Paris, Vrin, 1969.

29.Lacan, J. Au-delà du principe de realité (1936). In: Lacan, J. Écrits. Paris, Seuil, 1966.

30.Descartes, R. Méditations (1641). In: Oeuvres et lettres de Descartes. Paris, Gallimard, 1949.

31.Canguilhem, G. Quest-ce que la psychologie. In: Canguilhem, G. Études d´Histoire et de Philosophie de
la Science. Op. cit.

32.Lacan, J. Au-delà du principe de realité. In: Lacan, J. Écrits. Op. cit.

33.Kant, E. Critique de la raison pure. Paris, Presses Universitaires de France, 1971.

34.Kant, E. Critique de la faculté de juger. Paris, Vrin, 1995.

35.Heidegger, M. Kant et le problème de la métaphysique. Paris, Gallimard, 1953

36.Freud, S. Pulsions et destins des pulsions (1915). In: Freud, S. Métapsychologie. Paris, Gallimad, 1969

37.Freud, S. L´inconscient (1915). Idem.

38.Freud, S. Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905). Paris, Gallimard, 1962.
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logia, com efeito, se centraram nestes tópicos, de maneira que os registros da
imaginação39 e do afeto40 passaram a ser destacados. Porém, considerando
isso não se pode depreender que o pensamento tenha perdido a sua impor-
tância na modernidade. Não obstante a sua inscrição num campo psíquico
bem mais complexo, daquele existente na Idade Clássica, o pensamento con-
tinuava a ocupar um lugar crucial na descrição da subjetividade. Seria atra-
vés dele que o psiquismo poderia não apenas colocar questões, como tam-
bém encontrar soluções. Podemos enunciar que, na passagem da Idade Clás-
sica para a modernidade, a razão foi certamente limitada na sua onipotência,
mas o pensamento, imantado agora pela imaginação e pela afetividade, era
ainda fundamental do psiquismo.

Este, na modernidade, passou a ser marcado pela divisão e pela frag-
mentação, nos quais a conflitualidade constituía o seu ser. O discurso freudiano
indica isso, tanto no enunciado da primeira tópica (inconsciente, pré-consci-
ente e consciência)41 quanto da segunda (id, eu e super-eu)42. Da mesma
forma, nas duas teorias da pulsão — sexual versus pulsão do eu43 e pulsão de
vida versus pulsão de morte44 — manteve-se dualista, evidenciando a exigên-
cia da conflitualidade no psiquismo. O pensamento se inscrevia numa lógica
da conflitualidade, sem perder a sua posição estratégica.

Desaparecem, no entanto, as referências ao pensamento no mal-estar
na atualidade. Isso não quer dizer que as teorias psicológicas e psicopatológicas
contemporâneas tenham abolido o pensamento. Porém, a sua suspensão se
revela no campo do mal-estar. Isso nos evidencia algo que é fundamental na
caracterização atual da subjetividade. Trata-se de algo que é surpreendente,
qual seja, a suspensão do pensamento. Vale dizer, se o mal-estar se apresenta
nos registros do corpo, da ação e do sentimento, isso evidencia a anulação do
pensamento. Tudo se passa como se a incidência do excesso sobre tais regis-
tros produzisse um curto-circuito no pensamento que não pode mais funci-
onar. Pode-se afirmar que, no mal-estar atual, tende ao desaparecimento o
modelo conflitual da subjetividade. Isso porque este teria no pensamento
um pólo ativo, capaz que seria de superar o mal-estar produzido pela
conflitualidade. Com efeito, a fragmentação psíquica foi tão incrementada

39.Sartre, J.P. A imaginação. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1967; Sartre, J.P. L´imaginaire. Paris,
Gallimard, 1990.

40.Sartre, J.P. Esquisse d´une théorie des émotions. Paris, Hermann, 1963.

41.Freud, S; L´inconscient. In: Freud, S. Métapsychologie. Op. cit.

42.Freud, S. Le moi et le ça (1923). In: Freud, S. Essais de Psychanalyse. Op.cit.

43.Freud, S. Trois essais sur la théorie de la sexualité. Op. cit.

44.Freud, S. Au-delà du principio de plaisir. In: Freud, S. Essais de Psychanalyse. Op. Cit.
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hoje, em decorrência do excesso intensivo, que a conflitualidade como possi-
bilidade simbólica não se sustenta. Neste contexto, o pensamento se suspen-
de e os registros do corpo, da ação e do sentimento passam a se avolumar no
psiquismo, impossibilitando as simbolizações.

VIII. Poiesis e retórica instrumental

Disso decorrem diversas conseqüências. Antes de mais nada, o empo-
brecimento da linguagem que marca as subjetividades contemporâneas. A
linguagem perde o seu poder metafórico, sendo permeado cada vez mais por
imagens. Estas se consubstanciam no corpo e na ação. A discursividade assu-
me uma direção horizontal, sem os cortes que poderiam lançá-la na
verticalidade. Vale dizer, a linguagem e o discurso assumem uma feição
metomímica e não mais metafórica, onde a metonímia indica um desejo à
deriva e sem cortes significativos. Por isso mesmo, tende a descarga e se eva-
pora, não se constituindo como pólo conflitual, como ocorria na modernida-
de. Tudo isso se passa, com pessoas que tem um domínio razoável da língua
e que foram bem escolarizadas. Não obstante isso, a linguagem perde clara-
mente o seu poder simbólico.

Em seguida, é preciso destacar os efeitos sobre a temporalidade. Isso
porque as mudanças dos registros do pensamento e da linguagem implicam
numa transformação daquela. Com efeito, estes registros estão articulados,
de maneira que cada um destes remete aos demais. Pode-se melhor compre-
ender agora a impossibilidade de antecipação dos acontecimentos nas subje-
tividades contemporâneas. O excesso toma aqui consistência, assim como
suas derivações e efeitos traumáticos. Isso porque a angústia-sinal pressupõe
a presença no psiquismo não apenas de riqueza simbólica como também de
temporalização. Na fragilização destes o psiquismo fica restrito à espacialização.
Em decorrência disso, a linguagem se transforma, perdendo as suas marcas
simbólicas e se transmutando em retórica instrumental. Vale dizer, a lingua-
gem se esvazia como poiesis. Daí a pregnância assumida pelas imagens. A
linguagem instrumental domina a cena psíquica e não pode, enfim, regular
os impulsos e os excessos.

X. Do sofrimento à dor

Dito tudo isso, é preciso alinhavar a multiplicidade de enunciados que
foram formulados. De que maneira é possível costurar todos estes signos do
mal-estar? É claro que algumas interpretações parciais já foram aqui empre-
endidas, mas impõe-se agora uma leitura de conjunto, que possa englobar as
interpretações já realizadas. Para definir as posições metodológica e teórica
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por mim assumidas é preciso dizer que todos estes signos podem ser inter-
pretados de diferentes maneiras. Em seguida, é possível afirmar que tais in-
terpretações não seriam excludentes, mas que poderiam se conjugar nas suas
linhas de fuga. Vale dizer, estas interpretações seriam complementares, na
medida que operariam em diferentes escalas de grandeza. Por isso mesmo,
prefiro insistir aqui numa direção interpretativa, mas que seja suficientemente
ampla para inscrever no seu campo leituras suplementares. Vou aludir a pos-
sibilidade dessas na formulação que se segue.

Assim, sem querer tergiversar e ir direto ao ponto, gostaria de dizer que
o mal-estar contemporâneo se caracteriza principalmente como dor e não
como sofrimento. Vale dizer, a subjetividade contemporânea não consegue
mais transformar dor em sofrimento, estando aqui a sua marca diferencial.
Ao lado disso, formularia que se o sofrimento era a marca específica pela
qual a subjetividade metabolizava o mal-estar na modernidade, a dor passou
a ser o traço inconfundível pelo qual aquela se confronta com o mal-estar na
hipermodernidade.

Os leitores podem ficar espantados com o que estou afirmando, à medi-
da que não reconheçam qualquer diferença entre dor e sofrimento. Com
efeito, no vocabulário cotidiano as pessoas costumam usar tais palavras como
sinônimos, como se não existisse qualquer diferença. Porém, é justamente
isso que estou formulando aqui. O que quero dizer com isso? Qual é a dife-
rença, para a subjetividade, entre ter dor e sofrer? Além disso, os leitores
podem ficar perplexos com a articulação da oposição acima com os mundos
da modernidade e da hipermodernidade. Poderiam argumentar que ter dor
e sofrer são modalidades de mal-estar que marcam a experiência humana
desde sempre, sendo formas ahistóricas de sentir. Entretanto, a interpretação
que estou propondo se inscreve numa tradição teórica na qual a marcas an-
tropológicas da subjetividade são históricas. Não existiria, portanto, a nature-
za humana como uma invariante, que ficaria incólume aos valores produzi-
dos ao longo da história.

Dito isso, podemos retomar a leitura do mal-estar que estou propondo.
Para isso, contudo, é preciso diferenciar dor e sofrimento. É preciso reconhe-
cer que a dor é uma experiência em que a subjetividade se fecha sobre si
mesma, não existindo lugar para o outro no seu mal-estar. Assim, a dor é
uma experiência solipsista, restringindo-se o indivíduo a si mesmo, não reve-
lando este qualquer dimensão alteritária. A interlocução com o outro fica
assim coartada na dor, que se restringe ao murmúrio e lamento, por mais
intensa que seja aquela. Daí a passividade que domina sempre o indivíduo
quando algo dói, esperando que alguém tome uma atitude por si. Se isso não
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ocorre a dor pode mortificar o corpo do indivíduo, minando o somático e
forjando o vazio da auto-estima. Ou, então, a dor pode fomentar as compulsões
e a violência, formas de descarga daquilo que dói. Enfim, a dor é uma manei-
ra de se falar do ressentimento que perpassa hoje os humilhados e ofendidos
dos quatro quadrantes do planeta. Imersa que fica na dor e no ressentimen-
to, portanto, a subjetividade contemporânea se evidencia como essencial-
mente narcísica, não se abrindo para o outro, de forma a fazer um apelo. Isso
porque pega mal precisar do outro, pois isso revelaria as falhas do
demandante. Na cultura do narcisismo45 as insuficiências não podem existir,
já que essas desqualificam a subjetividade, que deve ser auto-suficiente. Em
contrapartida, o sofrimento é uma experiência alteritária. O outro está sem-
pre presente para a subjetividade sofrente, que se dirige a ele com o seu ape-
lo. Daí a sua dimensão de atividade, na qual se inscreve a interlocução na
experiência do sofrimento. Isso porque a subjetividade reconhece aqui que
não é auto-suficiente, como na dor.

Depreende-se disso que se o corpo, a ação e o sentimento são os re-
gistros do mal-estar hoje, isso é o correlato da condição solipsista da sub-
jetividade, coartada que esta da interlocução com o mundo. Este se res-
tringe cada vez mais ao registro pragmático, perdendo a sua dimensão
simbólica. Daí porque a linguagem como poiesis se empobrece, perden-
do a sua potência metafórica. O desejo fica então à deriva, nas cadeias
metonímicas do discurso, não sendo relançado pelas rupturas promovi-
das pela simbolização metaforizante. A instrumentalização do corpo pela
medicalização e pelo naturismo encontra então o seu canteiro de obras, à
medida que se inscreve aqui a matéria-prima para a disseminação dos
discursos sobre a saúde. Pode-se compreender como a psicanálise se en-
contra num impasse, à medida que pressupõe um modelo alteritário de
subjetividade, no qual os indivíduos sofrentes possam dirigir ao outro a
sua demanda. Em contrapartida, a psiquiatria biológica pode florescer, já
que com os psicofármacos pode fazer o curto-circuito do sofrimento e
atender diretamente aos reclamos da dor, sem qualquer apelo. A
animalidade dolorida pode ser atendida sem pedir nada, no jardim das
delícias promovido pela medicalização da dor.

Em decorrência disso, alguns autores enunciam que assistimos hoje ao
retorno da barbárie, no contexto triunfante da sociedade pós-industrial. To-
dos formulam isso sem alardes dramáticos, mas com a radicalidade que a
tragicidade da situação exige. Assim, numa leitura criativa do conceito

45.Lasch, C. The culture of narcissism. N. York. Warner Barner Books, 1979.
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foucaultiano de biopoder e de bio-história46,47, Agamben indica como estes
são os operadores primordiais para a promoção da vida nua (Zoe), que apaga
progressivamente as marcas da vida qualificada (Bios)48. A biologização da
vida é a sua resultante maior. Com isso, a medicalização da vida produz con-
seqüências imprevisíveis na sociedade contemporânea, ao autorizar efetiva-
mente uma biologia sem limites. Os laboratórios eugênicos promovidos pelo
nazismo, correlato que foram da experiência concentracionária, foram as
condições históricas de possibilidade desta viragem crucial49. Outros teóri-
cos, na linhagem filosófica de Heidegger, enunciam que existimos hoje num
imundo e não mais num mundo, pelas impossibilidades que nos encontra-
mos de produzir sentido. Nancy50 e Mattei51 não tematizam isso da mesma
maneira, mas a problemática da mundialização está presente nos seus hori-
zontes teóricos. Esta, com efeito, promoveu desmapeamentos ostensivos do
mundo, não nos oferecendo até agora outras cartografias de sentido para nos
orientar num planeta sem fronteiras. De qualquer forma, se a subjetividade
contemporânea não consegue mais transformar dor em sofrimento, isso se
deve à impossibilidade de interlocução, já que lançada na vida nua e no mun-
do sem sentido se chafurda na depressão. Isso porque a interlocução pressu-
põe a existência do outro, para que se possa fazer um apelo e ser o suporte
para a produção do sentido. Enfim, o vazio da subjetividade atual é o correlato
do mundo que perdeu o sentido.

Porém, nos registros sociológico e político pode-se caracterizar este
solipsismo e a perda de alteridade pela quebra da mediação no espaço social.
Seria apenas pela presença nesse de mediadores, com efeito, que a lingua-
gem poderia fluir como discurso, marcada que seria pela negatividade. Isso
porque esta seria a condição de possibilidade da simbolização. Sem a presen-
ça da mediação a subjetividade hipermoderna se restringe à pura negação,
afirmando-se simplesmente pelos murmúrios do negacionismo impotente.
Com isso, a dor de existir não se transforma em sofrimento, não podendo ser
endereçada ao outro como demanda, de maneira a constituir um mundo de
iguais. Em decorrência de todos estes impasses ficamos, enfim, amesquinha-
dos como sujeitos, mas nos exercitando nas ginásticas e massagens exóticas,

46.Foucault, M. La volonté de savoir. Op. cit.

47.Foucault, M. Il faut defendre la societé. (1976). Paris, Gallimard, Seuil, 1997.

48.Agamben, G. Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue. Paris, Seuil, 1997.

49.Agamben, G. Idem.

50.Nancy, J.L. La création du monde ou la mondialisation. Paris, Galilée, 2002.

51.Mattei, J.F. A barbárie interior. São Paulo, UNESP, 2001.
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atribuindo valores mágicos para as dietas, quando não francamente intoxica-
dos por drogas, incapazes que somos de criar mediações no mundo.
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