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Resumo: Propomos uma genealogia da “cultura somática” e de suas múltiplas relações 
com a mídia deste início de século. Partimos de dois vetores que atuam nesse contexto: 
a somatização do mundo social e dos afetos e a espetacularização das subjetividades, 
outrora cultivadas no âmbito da intimidade. Em meio a esses vetores, observamos o 
declínio do psiquismo e a emergência de novas práticas terapêuticas, comprometidas 
com o bem-estar oriundo de intervenções na bioquímica do corpo e com a 
reprogramação do comportamento. Tais terapias relacionam-se duplamente com a 
mídia, utilizam-na como meio de divulgação e com finalidades terapêuticas. A mídia 
torna-se privilegiado objeto de análise para a compreensão das inflexões do moderno 
escrutínio do inconsciente (de orientação freudiana) na contemporânea reprogramação 
do comportamento (baseada na teoria da informação e respaldada pelas neurociências).   
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A única maneira de aliviá-la era dar-lhe a oportunidade de, através da fala e 
sob hipnose, livrar-se da reminiscência específica que a estava atormentando 
naquele momento, junto com toda a sua carga concomitante de sentimentos e 
sua expressão física 

Sigmund Freud 
 
Tantas correntes diferentes de psicoterapia impõem uma questão: como saber 
qual é a mais eficaz ou pelo menos se alguma delas é eficaz? É aqui que entra 
uma outra área da ciência que está se interessando pelo que acontece no divã. 
Pesquisas com neuroimagem funcional, método que fotografa o fluxo sanguíneo 
no cérebro, estão provando que a terapia baseada na fala causa, sim, efeitos 
permanentes no nosso sistema de aprendizagem, na memória e no 
processamento de emoções. 

Revista Super Interessante 
 

 

1. A gênese do psiquismo 

Em 1895, os médicos Josef Breuer e Sigmund Freud publicavam Estudos sobre 

a Histeria, obra que relata o caso clínico de Anna O. e germina a psicanálise. Anna 
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sofria de sonambulismo, alucinações e se recusava a beber água. Seus sintomas 

começaram a desaparecer quando, já há seis semanas ingerindo somente frutas, falava 

em voz alta sobre o que a atormentava. Este caso fez com que Freud suspeitasse de que 

a expressão em voz alta de pensamentos opressores e o resgate de lembranças 

traumáticas fossem capazes de produzir efeitos benéficos no corpo. Essa suspeita de 

Freud, em um contexto no qual a psiquiatria caracterizava-se pelo tratamento de 

doenças mentais com procedimentos físicos, como eletrochoques ou incisões no 

cérebro, produziu um novo campo teórico e terapêutico: a psicanálise (FREUD, 1996). 

Como aponta Alain Ehrenberg (2004), o peso da psicanálise na psicologia 

clínica, na psiquiatria e na cultura em geral no século XX foi tal que se esquece com 

muita freqüência dos debates que culminaram na noção de psicopatologia e em suas 

perspectivas. Foi a histeria que permitiu produzir a noção de psiquismo com um 

conteúdo distinto do de lesão cerebral. Em finais do século XIX, falar em doença 

implicava supor uma lesão que explicasse o mal. Diante de um quadro clínico em que a 

lesão não é encontrada e no qual se está em presença de sintomas inconvenientes, 

Charcot emprega a noção de “lesão funcional” ou “dinâmica”, o que lhe permite 

conferir autenticidade à histeria enquanto patologia inserida em categorias previamente 

constituídas. Para Charcot, o que distingue a histérica é sua capacidade de ser 

sugestionada pela hipnose, que produz uma reação fisiológica – e não psicológica. 

Assim, abriga a histeria no campo da neurologia. É das divergências com relação a essa 

perspectiva que brotarão a psicopatologia e os saberes que reduzirão o escopo de 

atuação da neurologia. 

O grande adversário francês de Charcot foi Bernheim, que mostrou que qualquer 

um é hipnotizável e que, portanto, este não é o signo distintivo das histéricas. Em vez de 

considerar que as histéricas operam enganando os médicos, Bernheim suspeita que a 

histeria deve sinalizar uma objetividade distinta daquela com que lidam médicos e 

fisiologistas. Aqui, se lida com problemas funcionais sem a necessidade de invocar uma 

matriz orgânica. Essa objetividade distinta (o psiquismo) só é possível em virtude desta 

ruptura. A isto Bernheim acrescenta que se não se pode sugerir qualquer coisa a 

qualquer um e ser prontamente acolhido, é porque há algo no sujeito que aceita ou 

recusa, algo de puramente pessoal, algo subjetivo. 

O antigo chefe da clínica de Charcot e neurologista Babinski coloca como 

indecidível se a histérica fantasia ou não. Por nada ter a ver com a neurologia e com as 

doenças mentais que pertencem à psiquiatria, na medida em que se podem eliminar 



sintomas apenas por sugestão, sem recorrer a intervenções neurológicas, a subjetividade 

é eliminada do pensamento de Babinski. A delimitação da fronteira entre o neurológico 

e o psicológico e a colocação sob suspeita da possibilidade de compreensão de estados 

mentais a partir de seus correlatos cerebrais são suas grandes contribuições. O que 

certas linhas da neurociência contemporânea fazem, no entanto, é exatamente isso: 

propor explicações ancoradas exclusivamente em estados cerebrais para dar conta da 

complexidade dos estados mentais. 

Essa orientação da neurociência contemporânea se afasta de Freud e da 

psicanálise, que entendiam os problemas em termos de relações fantasmáticas, doenças 

da imaginação. A tendência neurocientífica talvez encontre mais pontos de contato com 

a neurobiologia e com a psiquiatria biológica, que pensarão os problemas da mente em 

termos de déficit cognitivo. Mas, ao mesmo tempo, a neurociência reintroduz a 

subjetividade. Diante deste quadro, Ehrenberg indaga: “Mas, em que consiste uma 

subjetividade doente que não é mais feita de culpabilidade, de idéias obsessivas, de 

medos irracionais ou de fantasmas torturantes?” (EHRENBERG, 2004, p. 137). 

Freud inaugura um modo bastante singular de tratar os sujeitos humanos. A 

questão de Freud é a distinção entre a afasia neurológica e a afasia histérica. O motivo 

do sintoma corporal, na teoria de Freud, é um sistema de palavras do paciente. O 

pensamento de Freud não se dá em termos biológicos; a vida psíquica não está baseada 

em uma matéria, mas se assemelha a um campo de forças. O desejo constitui-se como 

entidade conflituosa, fruto da tensão entre essas forças e centro da vida psíquica. Freud 

mostra que se fica doente do próprio desejo e, assim, encontra um dispositivo 

terapêutico apto a dar conta de um problema que estava colocado para toda a medicina. 

Os saberes psicanalíticos, historicamente forjados na modernidade, podem ser 

compreendidos como adjacências históricas privilegiadas na cartografia dos modernos 

modos de ser. Até pelo menos a década de 60 do século passado, todo um vocabulário 

filiado aos saberes ‘psi’ estava difundido na sociedade capitalista ocidental, nas mais 

diversas esferas. Assim, o interesse em decifrar o “mapa do desejo”, matriz inconsciente 

de nossas emoções, difundiu todo um aparato conceitual que conta com as outrora 

populares categorias de inconsciente, sublimação, recalque, dentre tantas outras. 

 

2. O psiquismo pela neurociência 

Hoje, um novo léxico parece mediar nossa experiência. No lugar dos modernos 

saberes tributários da psicanálise freudiana, as novas ciências da vida adquirem 



crescente importância. O papel que coube na modernidade ao inconsciente, enquanto 

objeto de ostensivo escrutínio com vistas à verdade última daquilo que de fato somos, 

hoje se desloca para nossos cérebros e moléculas de DNA. No lugar do repertório 

conceitual psi, toda a sorte de neurotransmissores (serotonina, endorfina etc.); no lugar 

das antigas perturbações mentais, patologias fundadas em uma desregulação na 

configuração neural (depressão, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade etc.).  

Não se trata, no entanto, do extermínio de uma forma de compreensão do 

humano quando emergem novos paradigmas, mas da compreensão daquela forma mais 

antiga a partir dos instrumentos disponibilizados pelas mais recentes. Uma matéria 

publicada na revista Super Interessante2, intitulada “Terapia funciona?”, aponta para 

uma inflexão das práticas psi no confronto com orientações fisicalistas que tangenciam 

novos modos de subjetivação. Essa publicação não postula o fim das terapias psi ou sua 

ineficácia, mas explica seu funcionamento a partir de novos dispositivos, como as 

pesquisas com neuroimagem funcional. 

Essa matéria aponta para mutações nos modos de subjetivação contemporâneos 

e sinaliza a centralidade da mídia na produção dessas novas formas de ser. Ainda na 

capa, que traz um Freud ligeiramente pop e o título “Terapia funciona?”, temos a 

resposta à indagação que abre esta edição da revista de divulgação científica: “Sim. O 

autoconhecimento é capaz de fazer você uma pessoa mais feliz. Mas Freud talvez não 

tenha nada a ver com isso”3. Ainda com a revista fechada, já podemos suspeitar que a 

própria matéria terá como pressuposto uma torção na interpretação das práticas 

terapêuticas, que talvez não devam mais ser lidas à luz dos postulados freudianos. 

Duas experiências clínicas com desdobramentos diferentes abrem a matéria. O 

lugar de isenção pleiteado pela mídia através da colocação lado a lado das perspectivas 

relatadas – uma de adesão e a outra de recusa às psicoterapias – talvez deva ser posto 

sob suspeita. O primeiro elemento que nos indica isso é o próprio título da matéria 

“Terapia funciona?”. Veremos que a própria idéia de funcionalidade, assim como seus 

meios de aferição, é histórica e relaciona-se anacronicamente com a produção teórica e 

terapêutica da psicanálise.  

O gesto posterior à exposição dessas perspectivas é a generalização da 

experiência de insatisfação consigo na contemporaneidade.  
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Assim como Jean e Tatiana, milhares de pessoas estão insatisfeitas com o que 
são ou como estão. Querem se livrar de fobias, manias obsessivas, conseguir 
dormir direito, ter forças para sair da cama pela manhã, deixar para trás 
dificuldades sexuais ou simplesmente achar a vida mais interessante (ibid., p. 
62) 
Na descrição da insatisfação desses milhares de pessoas, através da enumeração 

de seus problemas, comparecem expressões que podemos atrelar à formação social 

moderna: "fobias”, “manias obsessivas”, “conseguir dormir direito”, desânimo para sair 

da cama pela manhã, dificuldades sexuais e achar a vida desinteressante. Cada um 

desses problemas possui, respectivamente, uma etiqueta patológica que lhe confere 

sentido contemporaneamente: síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo 

(TOC), insônia, depressão, impotência ou frigidez e, novamente, depressão.  

A presença de um léxico consonante com os saberes psi atua gerando uma 

tensão na matéria, na medida em que, na sequência, entra em cena o dispositivo 

fisicalista, que ressignifica a psicoterapia. A experiência bem sucedida com a análise 

que, modernamente, poderia ser entendida a partir dos próprios parâmetros terapêuticos 

é hoje remetida às conexões neurais e a padrões de comportamentos, sendo esses 

padrões derivados daquelas conexões. Tais pesquisas são usadas aqui no sentido de 

afirmar as psicoterapias como eficazes. 

Deste procedimento de explicação do dispositivo da psicoterapia pelo 

dispositivo neurocientífico chegamos a uma problemática inerente à emergência desses 

novos saberes enquanto instâncias de explicação total: o declínio da experiência. A 

adoção das configurações neurais como ponto de partida para a compreensão de 

determinado fenômeno implica o deslocamento do que precisa ser explicado daquilo 

que é sensivelmente experimentado, vivido, para o correlato neural dessa 

experimentação. Esse tipo de gesto empreendido pela neurociência contemporânea tem 

como pressuposto algo que sinaliza o agravamento daquilo que Walter Benjamin (1996) 

já detectara na modernidade dos anos 30. Os textos de Benjamin sobre o declínio da arte 

de narrar e sobre a perda da dimensão da experiência na modernidade revestem-se hoje 

de uma atualizada potência. Benjamin atrela o declínio da narrativa à configuração do 

romance moderno, muito pautado pela análise psicológica e à difusão da informação. 

Esses fenômenos, indissociáveis da imprensa e do livro, eram os principais catalisadores 

dessa mudança caracterizada pela incapacidade do homem em intercambiar experiência, 

sinalizavam um declínio da oralidade e uma valorização da cultura escrita. 

 



3. O declínio da escrita: uma nova inflexão  

Hoje, os vetores que atuaram na configuração deste cenário sagazmente 

mapeado por Benjamin parecem sofrer nova inflexão. A matriz psicológica constitutiva 

do romance moderno e a informação modelada no jornalismo impresso parecem ceder 

lugar à descrição fisicalista da sociedade e dos afetos e ao jornalismo ilustrado online, 

com sua enorme profusão de dados e imagens, que passam por nós em velocidade e 

quantidade inapreensíveis. Assim, a cultura letrada parece estar em declínio, como 

outrora esteve a cultura oral; em seu lugar emerge outra cultura, fortemente pautada ora 

pela visualidade, ora pela imersão. 

Os dispositivos psi operaram através de um pressuposto interpretativo 

indissociável da cultura escrita. Buscar significações subjacentes aos enunciados 

proferidos pelo analisando, ancoradas em um repertório teórico e cultural desenvolvido 

a partir de experiências clínicas continuamente ampliadas através de registros escritos 

entra em consonância com o regime que vigorou na modernidade: a escritura. Tal 

modelo implica a delimitação de um indivíduo de conhecimento, dotado de uma 

interioridade, solitário diante do texto escrito, que se diferenciaria do sujeito da 

oralidade, um sujeito forjado no seio da cultura pública e que, como Benjamin 

sinalizou, é capaz de intercambiar experiências. 

A moderna prática de escritura de diários íntimos, por exemplo, adjacente à 

produção dos saberes psi, desloca-se do interior do quarto próprio, ambiente de cultivo 

íntimo da interioridade, refúgio por excelência do sujeito moderno, para as telas de 

computadores, através de blogs, fotologs e interfaces multimídias, como Orkut e 

MySpace. Como aponta Paula Sibilia (2008), as escrituras de si são objetos 

privilegiados na compreensão da constituição do sujeito na linguagem e da estruturação 

da própria vida como relato. Sibilia destaca também que as novas versões dessas 

escrituras auto-referentes, que culminam no fenômeno de exposição da intimidade, têm 

muito a dizer acerca do eu e da vida, não consistindo em mera atualização, mediante 

novos dispositivos tecnológicos, do antigo fenômeno do diário íntimo, mas estando 

profundamente impregnadas de novos sentidos. 

Isso porque a exibição da intimidade entra nesse cenário como um dado novo. 

As modernas escritas de si eram indissociáveis do cultivo da interioridade em um 

espaço de intimidade. Um sujeito dotado de uma conflituosa interioridade psicológica 

escrevia e, precisamente neste movimento, era constituído como sujeito. Esse era um 

dos procedimentos que, juntamente com a leitura silenciosa e as sessões de psicanálise, 



tornavam acessíveis aos sujeitos modernos seus verdadeiros eus. Essa inflexão moderna 

do privilégio da ação, historicamente localizável no mundo clássico da cultura pública, 

para o privilégio do que se é mais verdadeiramente culminou no que o sociólogo 

Richard Sennett (1999) chamou “as tiranias da intimidade”. 

Sennett revela como essa cultura da intimidade repercutiu na política ocidental 

moderna através da idéia de uma crescente incivilidade. A definição de civilidade em 

Sennett é: “a atividade que protege as pessoas umas das outras e ainda assim permite 

que elas tirem proveito da companhia umas das outras” (ibid., p. 323). Consonante a 

esse fim, usar máscara é essencial. Mas a auto-tematização de si como a via de acesso 

ao verdadeiro eu e as demandas por estes sujeitos em sua face mais verdadeira 

produziram, na sociedade moderna, uma multiplicidade de monólogos em primeira 

pessoa, que deslocavam as questões políticas e públicas para fora do campo das 

referências existenciais socialmente compartilhadas – consistindo nisto a incivilidade. 

Entretanto, o que nos interessa aqui são as rupturas neste movimento, que tem 

origem no século XIX, de auto-tematização de si como modo de “tornar-se o que se é”. 

Como Sibilia destaca, depois da moderna virada do fazer para o ser, vivemos 

contemporaneamente um novo deslocamento de valores: do ser para o parecer, inclusive 

para o parecer ser. A emergência da visibilidade como elemento chave nos modos de ser 

contemporâneos – o que é atestado pela profusão já aqui sinalizada de blogs, fotologs e 

interfaces como Orkut, MySpace, Youtube etc. – recoloca a subjetividade em novos 

termos: não se trata mais da subjetividade interiorizada, cultivada em quarto próprio, 

que é, mas sim de uma subjetividade que se projeta na visibilidade dos corpos para, por 

espelhamento, lançar-se às telas de câmeras digitais, computadores, televisores etc. 

 

4. A conexão espetacularização/somatização 

Junto a esse movimento de espetacularização da subjetividade na superfície dos 

corpos e das telas, uma orientação somatizante é detectável em conexão com o declínio 

dos saberes psi.  Fenômenos recentes da cultura de massa4 e o aumento na prevalência 

de doenças como depressão, síndrome do pânico, transtornos de personalidade, entre 

outras, bem como seu tratamento medicamentoso, atestam tal fenômeno. Mas como 
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http://www.compos.org.br/data/biblioteca_291.pdf 



podemos relacionar o declínio da interioridade, a espetacularização das subjetividades 

exteriorizadas e a orientação somática que delineiam as novas narrativas do eu? 

Podemos começar a tentar responder a essa questão recuperando os dois fatores 

que, segundo Jurandir Freire Costa (2004), condicionam o culto ao corpo: “o 

remapeamento cognitivo do corpo físico e a invasão da cultura pela moral do 

espetáculo” (ibid., p. 204). Sendo o primeiro fenômeno o responsável por fornecer as 

justificativas racionais para reescrevermos o que somos e o segundo, por definir as 

normas morais do que devemos ser.  

Junto ao reencantamento pelo corpo está a entrada em vigor de um background 

moral que, na obra de Costa, é cartografado como a moral do espetáculo. Esta moral é o 

que viabiliza a inflexão do moderno ser no parecer (ou aparecer) contemporâneo.  

De modo breve, o espetáculo faz da aparência inerência. A realidade diluída em 
imagens leva o sujeito a perder a confiança em seu discernimento e a crer, prima 
facie, no que dizem os jornais, revistas, filmes e programas de rádio ou de 
televisão. O mundo filtrado pela mídia deixa de ser um fato incontestável, visto e 
produzido por todos, para se tornar uma ficção volátil que existe enquanto é 
exibida e deixa de existir quando sai do noticiário. O verdadeiro não é mais 
“aquilo que é”, mas o que os proprietários dos meios de comunicação decidem 
que deve ser visto (ibid., p.225). 
Arriscamos alguns adendos ao texto de Jurandir Freire Costa pois acreditamos 

que, talvez, a moral do espetáculo venha se acirrando e capilarizando. Dizemos isso, 

porque cada vez menos a decisão a respeito do que deve ser visto parece estar 

exclusivamente nas mãos dos proprietários da grande mídia. O volume de dispositivos 

on-line, democraticamente acessíveis, através dos quais podemos nos subjetivar no 

registro da exposição de intimidade não para de aumentar, o que recoloca a 

problemática da orquestração e manutenção da moral do espetáculo.  

Se, em sua gênese, a moral do espetáculo dependeu da produção de valores pela 

grande mídia, em suas mais recentes inflexões suspeitamos que os imperativos de 

interatividade, criatividade e liberdade sinalizam uma mudança nestas práticas. Parece-

nos indecidível a opção por situar a origem desses paradigmas e padrões no interior das 

organizações midiáticas. Inspirados pelo método genealógico postulado por Michel 

Foucault (2006), optamos por pensar esse fenômeno a partir da idéia de uma 

intencionalidade não-subjetiva, ou seja: tudo no interior dos diagramas de forças está 

dotado de uma intencionalidade, tem um objetivo; no entanto, tal intencionalidade, tais 

objetivos não devem ser remetidos a um sujeito específico. Compreender essas 



intencionalidades como um rearranjo temporário e contingente na totalidade das 

relações de força reinveste o espectador-leitor-ouvinte-internauta de um novo papel. 

Se os indivíduos foram originalmente levados a ver o mundo com a lente do 

espetáculo, o incentivo a que se transformassem eles próprios em participantes do 

espetáculo, através da adesão aos novos estilos de vida, não se deu de cima para baixo, 

através de uma orquestração pelos empresários da mídia. O movimento foi, antes e cada 

vez mais, circular. Os sujeitos quaisquer orquestram hoje, junto aos grandes 

empresários de mídia, os novos valores e parâmetros corporais disponíveis no mercado.  

Merece ainda ser ressaltada outra suspeita. Ao comentar a adesão ao espetáculo 

como participante, através da imitação das personagens da moda, Jurandir Freire Costa 

aponta para a impossibilidade de a imitação ir longe, uma vez que a imensa maioria da 

população não poderá “ostentar as riquezas, o poder político, os dotes artísticos ou a 

formação intelectual dos famosos, nem tampouco fazer parte da rede de influências que 

os mantém na mídia” (ibid., p. 230). O que resta ao cidadão comum é imitar o que as 

celebridades têm de acessível a qualquer um: a aparência corporal.   

Parece que aqui se conectam o remapeamento cognitivo do corpo físico e a 

moral do espetáculo, uma vez que a difusão midiática dos resultados de certas pesquisas 

científicas parece descorporificar o corpo sob a forma da informação, de modo a 

reforçar a crença na plasticidade sem limites da matéria física. Em outras palavras, o 

constante tratamento dispensado ao corpo em nível molecular produz um engajamento 

coletivo numa corporalidade comum, já que, em última instância, o nível molecular é o 

menor nível de tratamento do corpo e, por isso, é aquele nível que todos 

compartilhamos. Nossas diferenças corporais, nesta chave, é meramente quantitativa: 

basta uma regulagem e tornamo-nos quem quisermos.  

Assim, a mídia agencia esses projetos corporais que, embora em uma primeira 

visada pareçam distintos, se alimentam mutuamente. Exteriorizar a subjetividade na 

superfície corporal, adotando como parâmetros os corpos espetacularizados nas 

superfícies de vidro de telas de computadores e displays publicitários, não é um 

fenômeno afastado do fenômeno de autocompreensão e narrativa de si no nível 

molecular – ou do desajuste molecular. Traçadas estas considerações, retomamos a 

matéria da Super Interessante. 

 

5. Agenciamentos midiáticos 



Segundo a revista, o número de pessoas em busca de terapia deve aumentar já 

que o governo tornou obrigatório aos planos de saúde o pagamento de 12 sessões anuais 

de psicoterapia para os seus conveniados. “Se antes ir a psicólogos era coisa de 

‘problemáticos’, hoje falar da experiência parece ser um bom jeito de engatar conversas 

com amigos no bar” (ibid., p. 62). Tanto o dado a respeito do ingresso da esfera pública 

na regulação da atividade privatizada dos planos de saúde a fim de assegurar o acesso às 

terapias, quanto o comentário a respeito das novas práticas sociais que gravitam em 

torno das auto-tematizações de si sinalizam uma inflexão na dimensão, antes privada, 

das práticas psi. A diversidade de psicoterapias disponíveis nos faz suspeitar de uma 

leitura que vê nesse gesto do governo brasileiro e na sociabilidade em torno do 

compartilhamento de experiências subjetivas um movimento de resistência ao 

aniquilamento da experiência subjetiva nos moldes psicológicos. 

Therapeúein é a palavra grega dotada dos sentidos de assistir e cuidar. Nesse 

sentido – pleiteia a jornalista – desabafar no ombro do amigo e conversar sobre 

problemas pessoais pode até ter uma função terapêutica, mas difere radicalmente das 

psicoterapias, que consistem em tratamentos baseados na fala e teoricamente 

fundamentados. Eis que surgem algumas questões que remetem à problemática acerca 

da funcionalidade da terapia e são atribuídas àqueles que procuram ou freqüentam um 

psicoterapeuta: “vale a pena gastar tempo e dinheiro com isso? Não é besteira contar 

detalhes da intimidade a alguém que mal conhecemos e que não oferece nenhuma 

garantia de eficácia? Afinal, terapia funciona?” (ibid., p. 62). 

A primeira questão “vale a pena gastar tempo e dinheiro com isso?” aponta para 

as mudanças nos regimes de temporalidade propiciadas pela entrada em cena dos 

saberes neurocientíficos. A lógica hegemônica do curto prazo, indissociável dos 

imperativos econômicos que equacionam o tempo em termos de dinheiro, faz com que 

nessa primeira questão tenhamos duplamente o dinheiro presente. Ou seja, vale à pena 

gastar em psicoterapia um tempo no qual poderíamos estar produzindo e, além de deixar 

de ganhar dinheiro, ainda gastar mais? 

A segunda questão, confrontada com o quadro previamente anunciado de 

externalização das subjetividades, soa ainda mais estranha. Talvez pudéssemos 

responder se é besteira contar detalhes da nossa intimidade a alguém que mal 

conhecemos com “não”; não faz sentido contar sua intimidade a alguém que mal se 

conhece, nos limites de um consultório. Isto porque dentro da lógica, aqui brevemente 

mapeada de exposição da intimidade, talvez seja mais terapêutico se confessar nos 



blogs, fotologs etc. Ou ainda, manter o dispêndio de tempo e dinheiro com a 

psicoterapia, mas utilizar este momento, para além do autoconhecimento, se fazer 

visível. Esse seria o caso dos clientes de Paul Weston, psicoterapeuta de orientação 

analítica que protagoniza a série estadunidense In treatment, na qual seu cotidiano é 

retratado e podemos ver as mais diversas reações, insights, confrontos e diferentes 

técnicas, que vão do silêncio às interpretações freudianas (HONORATO, 2008), se em 

vez de uma clara ficção com roteiro e atores profissionais, In treatment fosse mais um 

reality show. 

“Afinal, terapia funciona?”, de acordo com a revista: sim e não.  A favor da 

funcionalidade da terapia, o argumento de que pesquisas neurológicas apontam para 

modificações consistentes nas conexões neurais e nos padrões de comportamento. O 

argumento contrário tem a ver com a grande possibilidade de, ao se conhecer a terapia, 

se achar o método inútil e mesmo bizarro.  A este argumento, soma-se a idéia de que o 

roteiro para o autoconhecimento constituído pelos procedimentos de revisão do passado, 

tomada de consciência e reconhecimento para si da responsabilidade pelos problemas, 

pode levar anos para se desenvolver e nada garante que seus resultados coincidam com 

os esperados pelos clientes. Acrescenta-se também que algumas das teorias 

psicanalíticas não brotaram do método científico, no qual o cientista delimita um 

universo de pesquisa a ser analisado e daí extrai suas conclusões. A esse dado, em um 

contexto no qual a ciência se inscreve como a grande produtora de verdades, acrescenta-

se o desenvolvimento nas pesquisas neurocientíficas e uma revisão, pela ciência, de 

problemáticas tematizadas pela psicanálise, como os sonhos. 

O questionamento das idéias de Freud acabou por produzir um enorme leque de 

terapêuticas mais ou menos próximas da matriz psicanalítico-freudiana. Nesta direção, 

além dos saberes neurocientíficos, novos métodos psicoterapêuticos estariam apontando 

para rearranjos nas dinâmicas contemporâneas do saber-poder. Data da década de 60 do 

século passado o surgimento de grande parte das cerca de 400 técnicas de psicoterapia 

disponíveis hoje. A importância crescente conferida ao bem-estar físico e mental 

disparada por movimentos como o da revolução sexual, por exemplo, culminou em uma 

série de terapias sobre as quais, diferentemente das psicanálises mais tradicionais e 

demoradas, fazia sentido falar nos termos de cura e eficácia. As novas técnicas psi 

caracterizavam-se por procedimentos mais curtos e focados. 

 

6. A reprogramação do comportamento 



Dentre as terapias criadas desde a década de 1960, uma das que conquistou mais 

força foi a terapia cognitivo-comportamental (TCC), cuja utilização se dá sobretudo por 

aqueles que sofrem de fobias ou transtornos obsessivos. A hegemonia das TCCs no 

terreno contemporâneo das terapias sinaliza o declínio de subjetividades estruturadas a 

partir de uma interioridade psicológica conflituosa. A TCC não está baseada no passado 

ou em desejos reprimidos do paciente, o tratamento é mais curto do que o da psicanálise 

freudiana e utiliza técnicas básicas de aprendizagem, como exposição e 

condicionamento, tentando reconhecer e alterar padrões de pensamento que produzem 

incômodo no paciente. A terapia cognitivo-comportamental age fazendo com que a 

pessoa perceba seus pensamentos e procure corrigi-los, gerando novos padrões de 

raciocínio. Neste tipo de terapia, o foco é comportamental e o aparelho psíquico nos 

moldes freudianos não comparece. Em seu lugar, adquire centralidade a teoria da 

informação com suas idéias de input, output e condicionamento.  

As noções advindas da teoria da informação constituem um dos pontos que 

aproxima essas psicoterapias de orientação mais cognitivista dos trabalhos 

neurocientíficos. Em nenhum dos dois casos, a prática narrativa de si orienta-se pela 

experiência subjetiva. O foco das TCCs é o comportamento que, na psicanálise 

freudiana, nada mais é do que o efeito de um inconsciente causal que é, este sim, objeto 

de escrutínio do psicanalista. As TCCs produzem no paciente o costume de ter 

pensamentos tranqüilizantes para que, em situações de ansiedade e stress, tais 

pensamentos sejam evocados.  

O psiquiatra e psicanalista Mário Eduardo Pereira, professor de psiquiatria da 

Unicamp, é convocado na matéria e declara que “O sofrimento psíquico varia de acordo 

com o contexto sociocultural” (ibid., p. 64), o que reafirma a declaração anterior de que 

Freud vem perdendo terreno atualmente porque não deu a devida atenção a influências 

sociais. Um pouco adiante, o professor da Unicamp continua: “Vive-se hoje em uma 

sociedade nada solidária e muito competitiva, onde as posições conquistadas são sempre 

incertas. Isso está fortemente relacionado aos casos, cada vez mais comuns, de pânico, 

insônia, ansiedade, estresse e depressão” (ibid., p. 64). Se a relevância do social para 

pensar as psicopatologias não estava contemplada nas teorias de Freud, não podemos 

derivar daí a relevância do social nas terapêuticas que vêm ocupar o lugar que outrora 

coube à psicanálise. 

O cenário apontado por Pereira é central na configuração das patologias mentais 

de nossa época, mas as saídas cognitivo-comportamentais, tanto quanto as 



medicamentosas – apesar de eventualmente divergirem quanto ao papel da esfera social 

–, coincidem em suas ressonâncias políticas. As terapêuticas medicamentosas produzem 

um apaziguamento do conflito na medida em que agem rapidamente produzindo um 

bem-estar no corpo que remedia um estado ambiental problemático. As TCCs, de modo 

semelhante, condicionam o paciente a ter pensamentos positivos com maior freqüência, 

chegando ao limite de tê-los em situações de elevado nível de estresse e ansiedade 

(muito freqüentemente no ambiente de trabalho) quando talvez fosse transgressor uma 

reação agressiva, violenta ou de imobilidade radical5.  

Um exemplo de aplicação da TCC que merece ser destacado, por sinalizar o uso 

de novas mídias neste movimento de crescente despolitização; é o caso dos soldados 

que voltaram da Guerra do Iraque com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). O 

psicólogo Albert Rizzo, da Universidade do Sul da Califórnia, desenvolveu um game de 

guerra baseado na TCC para tratar os soldados com traumas de guerra. O game consiste 

em uma adaptação de um game pré-existente chamado Full Spectrum Warrior, cujo 

cenário, segundo o cientista, se parece muito com o ambiente da Guerra do Iraque, 

através da inclusão de elementos úteis à terapia. Usando tecnologia de imersão em 3D, o 

game terapêutico permite ao paciente, com um headset, a experiência de dirigir um 

tanque ou andar por uma vila. Neste momento é que entra em cena o terapeuta. 

Inicialmente, reduzindo o número de pessoas na rua. Conforme o soldado vai ficando 

mais à vontade na suposta re-vivência dessas experiências, o terapeuta adiciona 

elementos como o barulho de uma arma à distância ou de uma bomba, tudo muito 

gradual. A simulação inclui desde o cheiro de combustível, pólvora, lixo até o tremor do 

chão simultâneo às explosões.  

Essa terapêutica vem corroborar o declínio das culturas oral e escrita, mas aqui 

não é uma cultura de visualidade que se delineia, mas uma outra: de revivência ou 

imersão. A fala é importante na terapêutica desenvolvida por Rizzo, mas em vez de 

articulada a procedimentos como os da antiga escrita de si, constituinte do sujeito 

moderno, parte da experiência revivida virtualmente e de modo simulado. A fala 

também se reveste de uma nova função: é registrada e ouvida repetidas vezes de modo a 

ampliar a habilidade do terapeuta em aplicar a terapia de exposição. O que se pretende 

eliminar são as chamadas re-experiências, ou seja, o retorno da situação traumática em 

                                                        
5 Bartleby, personagem de Bartleby, o escrivão – Uma história de Wall Street, clássico de Herman 
Melville, de 1853, resiste às ordens de seu patrão e, progressivamente, ao trabalho de escrivão e copista 
para o qual foi contratado através da estranha e reincidente sentença “Acho melhor não” (na trad. de 
Modesto Carone, no original: “I would prefer not to”). O romance é emblemático do acima exposto. 



pesadelos e flashbacks. O TEPT consiste, basicamente, na adoção de posturas extremas 

quando não são necessárias, derivadas do constante retorno à memória traumática da 

guerra, mediante o encontro com elementos constituintes dessa memória, ainda que tais 

elementos estejam em um contexto radicalmente distinto.   

A reprogramação do sintoma através da TCC parece bastante eficaz. Dos quinze 

veteranos de guerra que concluíram o tratamento com o game desenvolvido por Rizzo, 

doze obtiveram melhoras comportamentais impressionantes, relata o psicólogo da 

Califórnia. A questão, entretanto, que precisa ser colocada diz respeito aos riscos de 

banalização de experiências traumáticas evitáveis por ações na esfera política. 

Assumindo os riscos presentes em uma talvez exagerada simplificação do problema, 

parece-nos que remediar as perdas psicológicas e de mão-de-obra em idade produtiva 

que sucedem às experiências de guerra – seja pelas TCCs ou por medicamentos – 

implica retirar da guerra grande parcela de seu horror e, com isso, retirar da sociedade 

sua (talvez politicamente produtiva) incapacidade de narrar esta pobre experiência6. 
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