
por G l á u c i a Leal 

udo bem? N ã o se apresse em responder. Está 
realmente tudo bem? Você de fato se sente 
satisfeito nos vários setores de sua vida - com 
seu corpo, suas capacidades, sua saúde, sua 

vida profissional, financeira, familiar, amorosa, sexual, 
social, com as experiências que teve e com as possibili
dades para o futuro? Se a resposta for sim, considere-se 
privilegiado - principalmente se levarmos em conta que, 
para a absoluta maioria das pessoas, a resposta afirmativa 
à pergunta inicial não resistiria a uma avaliação um pouco 
mais criteriosa. Claro que desejar expandir os próprios 
potenciais não é um problema em si - pelo contrár io , é 
até saudável . O que acontece, com frequência , p o r é m , é 
que as pessoas vivem em profundo estado de insatisfa
ção - consigo mesmas, com os outros e com o mundo. 
Se, por um lado, paira sobre adultos, adolescentes e até 
crianças a expectativa silenciosa de que estamos "pron
tos", de que temos "reper tór io" - e por isso a exigência é 
alta -, por outro lado, numa espécie de fo rmação reativa 
(defesa descrita por Freud, na qual o que vem à tona é o 
contrár io do que se sente ou deseja), parece haver certa 
condescendência , refletida no hedonismo, tão presente 
na contemporaneidade. 
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Nos consultórios de psicó
logos e psicanalistas, cada vez 
mais pacientes se queixam da 
sensação de que é impossível 
dar conta de tantas demandas, 
mesmo que p a r e ç a m , num 
primeiro momento, bastante 
promissoras - como manter 
contato com pessoas inte
ressantes, aprimorar-se pro
fissionalmente, assistir aos 
filmes indicados para o Oscar, 
ler os livros "indispensáveis", 
fazer as viagens ou ir às fes

tas imperdíveis, experimentar os pratos dos 
restaurantes da moda, acompanhar notícias e 
atualizações do Facebook, responder à lista de 
e-mails o mais rápido possível. Essas atividades 
podem ser úteis e muito prazerosas, mas como 
quase tudo que se refere ao universo psíquico, 
a questão não é o que, mas o quanto. 

GENTE QUE VIRA COISA 
Nesses tempos sombrios, o contato com a 
vida se banaliza. N ã o raro, fotografar e postar 
nas redes sociais a imagem de uma paisagem 
parece mais urgente que simplesmente apreciar 
a beleza do lugar e conectar-se com o que essa 
vivência inspira. Tentamos ser onipresentes. O 
tempo todo acompanhamos notícias e veicu
lamos mensagens, imagens e vídeos. E isso 
só evidencia a impossibilidade de dar conta 
de tudo o tempo todo: inevitavelmente, algo 
escapa. E aí vem a ansiedade - parece que 
estamos sempre perdendo alguma coisa, não 
temos sequer clareza do que seja. 

"Numa sociedade marcadamente voltada 
para o consumo, na qual vale mais o ter que 
o ser, as pessoas adquirem status de coisa e, 
nesse processo de reificação, passam a ser 
tratadas (e a ver a si mesmas) como 'produtos' 
que, para serem escolhidos, merecedores de 
um lugar, precisam ser perfeitos, seja no tra
balho, nos grupos em geral e até nas relações 
amorosas", diz a psicanalista Erane Paladino, 
mestre em psicologia clínica e professora do 
Instituto Sedes Sapientíae, em São Paulo. Erane 
cita o historiador Christopher Lasch, autor de 
O mínimo eu - Sobrevivência psíquica em tempos 
difíceis (Brasiliense, 1986): "Aosequeixardeque 
se sentem inautênticas ou se rebelar contra o 

desempenho de papéis, as pessoas oferecem 
testemunho da pressão predominante no sen
tido de que se vejam com os olhos dos outros e 
moldem o eu como mais uma mercadoria dis
ponível para o consumo no mercado aberto". 
Segundo o autor, a produção de mercadorias e 
o consumismo não só alteram a percepção de 
si mesmo e do exterior, como t a m b é m criam 
"um mundo de espelhos e de imagens insubs-
tanciais, de ilusões". Esse "efeito especular" 
faz do sujeito um objeto, ao mesmo tempo 
que transforma o mundo dos objetos numa 
extensão ou projeção do eu. 

Assim, há pouca possibilidade de subjetiva-
ção e descobertas de si; fantasia e realidade se 
confundem em meio aos estímulos sedutores. 
"Surge, então, um descontentamento infindá
vel, talvez resultante de uma espécie de disso
lução de escolhas e desejos genuínos", ressalta 
Lasch. Outros autores contemporâneos, como 
Elisabeth Roudinesco, falam da falta de espaço 
do indivíduo para manifestar seu sofrimento. 
Em Por que a psicanálise? (Zahar, 2000) ela 
afirma que a negação da alteridade está na raiz 
da intolerância. 

O nivelamento e a massificação deflagram 
a falta de perspectiva de transformação com 
pouco espaço para o singular. Drogas (mesmo 
as farmacológicas), misticismo e culto ao corpo 
perfeito levam à idealização de uma felicidade 
inatingível - daí vivermos numa sociedade tão 
depressiva. Além disso, a constante necessida
de de fazer escolhas diante de enorme gama 
de possibilidades dá origem à sensação de 
insatisfação - afinal, por mais que tenhamos 
alcançado, ganho, visto ou vivido, prevalece a 
impressão de incompletude e a certeza de que 
muito não se pode alcançar. Em meio a tantos 
es t ímu los , a busca de bem-estar imediato 
dificulta o contato com as verdadeiras necessi
dades, não se desenvolve o espaço necessário 
para a constituição da subjetividade. 

A ARTE DE "FAZER CABER" 
Curiosamente, a ausência de sentidos não 
vem do vazio, mas do excesso - é justamente 
a abundânc ia de es t ímulos que deflagra o 
esvaziamento. O sociólogo polonês Zigmunt 
Bauman, hoje com 87 anos, começa o prefácio 
do livro Modernidade líquida, lançado no Brasil 
há pouco mais de dez anos, sobre nossa época, 
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na qual a pressa e a inconsistência das relações 
estão tão presentes, citando o fragmento de um 
texto do filósofo francês Paul Valéry, escrito no 
início do século passado: "Pode a mente hu
mana dominar o que a mente humana cria?". 
Representantes das mais variadas correntes 
de pensamento - psicanalistas, educadores, 
cientistas, mestres budistas e humanistas 
em geral - t a m b é m se preocupam com isso 
e reconhecem que estamos chegando a um 
limite perigoso. Claro, há parte boa nisso tudo: 
a vida parece ao alcance dos dedos, a internet 
trouxe o mundo para a tela dos nossos compu
tadores, celulares, Ipad e, salvo exceções, não 
precisamos ir pessoalmente ao banco ou ao 
mercado. Um ponto a ser olhado com atenção, 
porém, é que a noção de tempo mudou-e não 
necessariamente para melhor. Enfrentamos 
diariamente o desafio de "fazer caber" tarefas 
nas horas do dia e nos sentimos quase sempre 
atrasados, aquém daquilo que nos é oferecido. 
A sensação de não sermos bons o suficiente 
(daí a necessidade de correr tanto atrás, muitas 
vezes sem saber ao certo de quê) , t a m b é m se 
aplica às habilidades cognitivas e à imagem 
corporal, identificada com a representação 
mental do próprio corpo, constituída com base 
em aspectos fisiológicos, psíquicos e sociais 
desde a infância. 

O psicólogo Stanley Coopersmith, autor 
de Os antecedentes da autoestima, de 1967, 
conhecido por seu trabalho com experiências 

que debilitavam ou fortaleciam a autoimagem 
em situações de observação controlada, criou 
em 1989 o "inventário da autoestima" (SEI, em 
inglês), um dos instrumentos mais utilizados 
para esse tipo de avaliação. Na época, ele de
clarou: "Crianças não nascem preocupadas em 
ser boas ou más, espertas ou idiotas, amáveis 
ou não. Apenas desenvolvem essas ideias e 
formam imagens pessoais baseadas fortemen
te na forma como são tratadas por pessoas 
importantes para elas: pais, professores e 
amigos". De fato, a insatisfação com a pró
pria imagem costuma ser desenvolvida ainda 
nos primeiros anos, quando a criança não se 
sente suficientemente querida e respeitada em 
sua individualidade. As dificuldades podem 
ser agravadas pelas demandas da moda, da 
mídia e das crenças. Mas quem filtra esses 
valores são os adultos afetivamente próximos 
da cr iança. É muito prováve l , p o r é m , que 
adultos descontentes, projetivamente, vejam 
nos pequenos os defeitos que enxergam em si 
mesmos ou, tão prejudicial quanto, se relacio
nem com as crianças de maneira idealizada. 

DA INFORMAÇÃO AO SABER 
É compreensível , portanto, que se propague 
tanto a idolatria às celebridades. Em um artigo 
publicado em Mente e Cérebro em 2008, a 
antropóloga Paula Sibilia, doutora em saúde 
coletiva escreveu: "Ser visto e ser famoso equi
vale, cada vez mais, a ser a lguém. Mesmo que 
não exista motivo algum para estar à vista de 
todos, e embora essa celebridade não tenha 
nenhum sentido exterior a ela própria". Autora 
de O homem pós-orgânico: corpo, subjetividade 
e tecnologias digitais (Relume D u m a r á , 2002) 
e O show do Eu (Nova Fronteira, 2008), Paula 
ressalta que, em virtude dessas transmuta
ções, a espe tacu la r i zação da vida privada 
mais banal tem se tornado habitual - e dese
jável. "Já não é mais necessário ter feito algo 
extraordinár io para ter acesso ao cobiçado 
pódio da fama, nem sequer dispor de alguma 
qualidade peculiar ou algum conhecimento 
valioso; hoje, praticamente todos temos à 
nossa disposição um arsenal de técnicas para 
estilizar a personalidade e as experiências." 
Mas isso não basta. 

Segundo Bauman, por trás do fenômeno 
da insatisfação está o grande desenvolvimento 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



das tecnologias de comunicação, que propicia 
pouco ou nenhum espaço para suportar a au
sência de estímulos. Quando não temos opções 
externas do que ver, sentir, ouvir, tocar, provar, 
tendemos as nos sentir entediados, vazios. 
Recentemente, o neurocientista Daniel Weiss-
man, da Universidade de Michigan em Ann 
Arbor, descobriu que quando nos cansamos de 
executar uma tarefa ou de prestar atenção a um 
acontecimento colocamos parcialmente "em 
repouso" algumas áreas cerebrais, diminuindo 
a atividade de comunicação. É nesse momento 
que entramos em um estado de "relaxamento 
cerebral", no qual há rebaixamento de áreas 
vinculadas ao autocontrole, o que propicia o 
afloramento da reflexão e da criatividade. Nos 
dias atuais, porém, esse tempo vazio tornou-se 
sinônimo de tédio. 

Um dos efeitos colaterais do acesso fácil 
demais à informação é a preguiça de pensar 
- até porque informação, pura e simples, 
não é suficiente. O mais importante é saber 
como contextualizar e usar dados. O que faz 
a diferença é o "conhecimento tácito" - não 
basta ter a receita do doce, é necessário saber 
fazê-lo de forma que fique saboroso. 

Há um tipo de conhecimento que só se dá 

por meio de reflexão, concentração, da expe
riência pessoal, algo que requer investimento 
de energia - e tempo. Para isso, entretanto, é 
preciso espaço psíquico e a possibilidade de 
exercitar a habilidade de descobrir os próprios 
tempos. Em vez de correr para não perder 
nada, o mais indicado talvez seja trocar a 
quantidade pela qualidade-consumir menos 
informação e se deter com atenção naquilo 
que recebemos, pensar a respeito, fazer cone
xões internas que propiciem a construção e a 
apropriação do saber. E isso sim nos diferen
cia, nos faz únicos e talvez um pouco menos 
angustiados e insatisfeitos. 

Não por acaso tanta gente tem buscado 
formas mais autênticas de viver. Seja por meio 
do tratamento psicanalítico, da meditação ou 
do estudo das filosofias orientais milenares, 
por exemplo. Todas essas experiências têm um 
aspecto em comum: propõem que a pessoas 
revejam seus próprios tempos, aprendam a 
reconhecer as repet ições au tomát icas que 
promovem tanto sofrimento e as retiram do 
lugar de protagonistas de sua própria vida. 
Possivelmente, o que há de mais precioso 
para saber é como se manter por inteiro no 
momento presente. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 244, p. 28-33, maio 2013.




