
A “sociedade excitada”: notas para a clínica. 

 

Antes de receber o honroso convite da editoria da Revista Brasileira de Psicanálise 

(vol 45, n. 3, 2011) para comentar o livro de Christoph Türcke, Sociedade excitada –filosofia 

da sensação (Campinas: Unicamp, 2010), eu já havia entrado em contato com o mesmo, 

estimulada por uma resenha publicada no Jornal “A Folha de São Paulo”. Penso que foi 

uma oportuna sincronicidade, já que nós analistas somos movidos por problemas 

clínicos semelhantes.  

Neste curioso livro, Türcke leva adiante, de modo peculiar, a elaboração de Guy 

Debord sobre o que ele define como a sociedade do espetáculo (Debord, G., A sociedade do 

espetáculo, Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 1997). O fulcro da reflexão de Debord se 

dá em torno do fato das relações no mundo capitalista atual serem primordialmente 

organizadas a partir de  imagens, veiculadas nos meios eletrônicos, relações estas que ele 

denomina, por esta mesma razão, de  “espetaculares”. Ou seja, é preciso que as relações 

possuam uma face midiática, espetacular,  para existirem.  

Türcke vai agregar à ideia do “espetáculo” o tema da fisiologia das sensações e do 

vício:  

“E o mais notável é que, justamente, a alta pressão noticiosa do presente, que quase 

automaticamente associa ‘sensação’ a ‘causar sensação’, não apenas se sobrepõe ao 

sentido fisiológico antigo de sensação, mas também o movimenta de uma nova maneira. 

Ou seja, se tudo o que não está em condições de causar uma sensação tende a 

desaparecer sob o fluxo de informações, praticamente não sendo mais percebido, então 

isso quer dizer, inversamente, que o rumo vai na direção de que apenas o que causa 

sensação é percebido.”(p. 20). 

A organização da sociedade, articulada em torno do bombardeio de imagens 

“sensacionais”,  provoca um vício nas mesmas. Esta é a hipótese de Türcke, para 

justificar o apego do coletivo ao mundo midiático. Ou seja, o bombardeio de imagens 

ditas “sensacionais”, provoca nas pessoas sensações fisiológicas que viciariam como a 

morfina, fazendo com que as pessoas busquem reiteradamente o “sensacional”. 

Portanto, ele propõe uma espécie de fisologia do vício, no centro de suas reflexões, sobre 

aquilo que ele vai conceituar como a sociedade excitada. A necessidade de criar impacto 



sobre o outro, ou seja, mexer com a sua fisiologia de sensações, é a regra.    

 

Além do tema do livro, muito sugestivo para o psicanalista, motivou-me a clínica: o 

que pensar de certas formações da cultura contemporânea que “invadem” 

cotidianamente nossos consultórios? 

Digo “invadem” por que, ao menos na nossa fantasia, nos consideramos infensos a 

certos movimentos do mundo, sob pretexto de acreditarmos numa “essência” da vida 

psíquica que nos deixaria ao abrigo de certos dilemas. 

Tomo uma breve vinheta clínica cujo mote foi o estímulo para entrar em contato 

com o livro e que pode ilustrar bem nossos dilemas como analistas. 

L. , em análise há vários anos, decide-se por questionar seu estilo de vida, regido 

pelas seduções prodigalizadas pelo mundo corporativo, principalmente aquelas seduções 

vinculadas ao universo da tecnologia de ponta, na área da informação. Embora seja rapaz 

ambicioso, deseja se casar, constituir família, preservar algum nível de vida pessoal - 

plano que parece frequentemente ameaçado pelo seu trabalho corporativo, em área 

extremamente volátil, excitante e excitável. Resolve, então, não sem altas doses de 

conflito, mudar de corporação, escolhendo a dedo uma que não representasse 

simplesmente uma troca de “seis por meia dúzia”. Ou seja, onde tentaria “pagar as 

contas” sem prejuízo de seu projeto pessoal. 

Debalde. Depois de alguns meses de felicidade – voltara a dormir, podia pensar no 

casamento e na compra do apartamento, projetos relativamente próximos no tempo – L. 

começa a sentir certa comichão, ainda que não manifeste “remorso” pela troca de 

emprego. Subitamente, volta a se queixar de insônia, volta a “trabalhar dormindo” 

(queixa antiga: quando era despertado de madrugada pela própria “excitação”, no modo 

como entende Türcke, entretinha-se preparando o power point mentalmente). Mesmo 

decidido a viver mais tranquilamente, L. conta que “não resistiu à tentação” de envolver-

se num projeto – melhor dizendo, dedicou-se a “fuçar até encontrar um projeto 

excitante”. Não estava suportando mais aquela modorra de um serviço pouco exigente 

e começou a ficar insatisfeito de aproveitar o tempo para dedicar-se ao preparo de seu 

casamento, já relativamente próximo.  

Quando questionado, L. consegue formular: precisa de ações diferentes, não sabe 



bem quais, até que suas palavras o levam à conclusão: “ações que causem impacto nos 

outros”. Ou seja, que provoquem “sensação”, no sentido de sensacionais, como descreve 

Türcke. Sente-se mesmo “viciado” nesse tipo de ação. 

 

 Chego a pensar: estará L., malgrado o empenho desses anos todos em análise, 

realmente viciado neste “estimulante”? Como tratá-lo, já que é um “vício” que congrega 

coisas tão diferentes quanto: 

1 - a estrutura real de funcionamento e exigências atuais do mundo corporativo, 

sobretudo na área de informática e comunicações; 

2 – a possibilidade de ter um bom emprego, ou seja, fazer frente às demandas do 

mundo adulto, como pagar contas, casar-se e constituir família; 

3 – a excitação promovida por aquilo que L. chama de “adrenalina”, ou seja, ações 

impactantes que trazem tanto prazer quanto insônia? 

Ademais, na sequência, L. revela um particular vínculo com seu narcisismo:  L se 

destacava nas tarefas escolares, esportes, teatrinhos, cursos de línguas; nesses momentos 

, regalava-se com os instantes vitoriosos onde triunfava sobre  os outros. Bem, caro 

leitor, é aqui que as coisas se complicam de fato: entra em jogo o modo como se 

articulou o desejo na vida de L., soldado ao tipo de laço proposto por sua configuração 

narcísica, um laço no qual, como no vício, o prazer é tão imediato quanto fugaz. 

Potencializa-se o problema uma vez que o laço social vai funcionar como 

verdadeira solda nessa constituição narcísica, os trabalhos oferecidos nessa área 

corporativa são verdadeiros “sintomas”, ou seja, supradeterminados, como descrevi a 

pouco, aparecendo como isca fácil aos sujeitos com déficits narcísicos e viciados no 

excesso de estimulação sensorial. 

Estaríamos, eu e L., encurralados entre:  

a – o apelo das demandas de uma sociedade que só faz incrementar as compulsões, 

aliado às aspirações materiais do paciente, e 

b - o desejo de desenvolver-se, enriquecer-se enquanto subjetividade, mediante 

laços mais profundos consigo mesmo, com seu trabalho e com o outro (o que exige 

muito mais esforço)? 

O mais interessante contudo é observar que, por intemédio de sua análise, L., que 



nunca travou contato com a teoria crítica da escola de Frankfurt e menos ainda com 

Marx, começa, através do próprio interrogar-se sobre sua posição no mundo, a 

desconfiar que a corporação vende “gato por lebre”. Se por um lado promove um 

discurso altamente democrático, por outro, na prática, humilha seus funcionários quando 

estes se arvoram a efetivamente questionar alguma coisa; faz com que os funcionários 

sintam-se membros de uma elite especial, como se fossem “os escolhidos” -são 

submetidos a diversas entrevistas antes da contratação, cuja aprovação da vaga deve ser 

unânime e receber o aval pessoal dos donos, em nível internacional - , mas os faz 

trabalhar nos feriados, fins de semana e até tarde da noite, como se fossem escravos 

brancos. Contrata nutricionistas para almoços balanceados, lanches nutritivos; 

disponibiliza nespresso, sorvetes e iogurtes à vontade, mas não vê com bons olhos quem 

sai para comer fora do refeitório, transformando o agradabilíssimo escritório de design 

ultra sofisticado e contemporâneo numa espécie de gaiola de ouro, da qual ninguém 

pode sair para almoçar fora sem ser julgado pelo feed back dos chefes – explicitamente - 

como um desadaptado na equipe. É tudo tão fantástico, tão “sensacional”, com tantos 

estímulos visuais, financeiros, táteis, sensíveis, que L., exercendo com plenos direitos sua 

suspeita, chega a perguntar-se, para meu espanto com sua penetração, se não seria um 

pouco como uma propaganda nazista toda essa parafernália.  

 

O que nos traz essa vinheta, vista sob a ótica das ideias de Türcke, é suficente para 

pensar o desafio colocado ao analista contemporâneo: como desenvolver e integrar as 

teorias do narcisismo num contexto social que  explora economicamente a dependência  

do efeito do “sensacional” sobre si e sobre o outro, considerando com especial atenção 

uma dimensão mais fisiológica do vício nas “sensações” de caráter extraordinário? 

Türcke convoca diferentes áreas do saber – a neurofisiologia, a psicanálise, a teologia, a 

filosofia da história e a teoria social – para desvendar o preço pago por cada ser humano 

para participar do “espetáculo”, entendido na concepção de Guy Debord enquanto a 

mediação social que faz o sujeito experimentar-se como existente somente quando 

espetacularizado, ou seja, enquanto capaz de emitir através da rede de sinais eletrônicos: 

o novo locus das sinapses. É tão mais importante essa convocação se pensarmos no 

pressuposto básico de Türcke de que esse bombardeio audiovisual, ligado ao que seja 



tido como “sensacional”, “revoluciona a potência de conexões neurais elementares, as 

quais formam a base elementar de toda cultura, então a palavra ‘revolução’ adquire uma 

nuança que nunca fora prevista no vocabulário socialista”(Türcke, op cit., pg 12). 

Com L., desde então, com seu projeto de casamento e filhos, viemos trabalhando a 

“abstinência” ao vício do “sensacional”. Como transformar a frequente ressaca, o day 

after de projetos tão extraordinários quanto fugazes, num projeto satisfatório de longa 

duração? 

No momento, viemos nos dedicando a pesquisar a ideia de “brechas”: por onde 

poderá L. continuar a pagar suas contas a contento, de modo suficientemente harmônico 

com seu projeto de realização pessoal? Encontrará ele uma corporação em que consiga 

articular essas diferentes demandas?  

Em nível intrapsíquico: como fazer a transformação do próprio narcisismo, sem 

que a renúncia ao mesmo signifique uma mera “abstinência”? 

Como trabalhar o dilema ético do analista, que tenciona promover o crescimento 

pessoal e cujo paciente dará de cara com uma sociedade “excitada”, que não para de 

açular pseudo pulsões narcísicas em seus membros através da oferta de empregos que 

obedecem cada vez mais à implacável lógica do “sensacional”? Resultaria disso que todos 

os seus pacientes tornariam-se “marginais”, no bom sentido do termo, colocando-se à 

margem do caudal hegemônico que a cultura propõe a seus membros, quando a mesma 

o faz tremendamente infelizes, encontrando-os na manhã seguinte numa ressaca de 

estímulos em que estão tão vazios quanto exauridos emocionalmente? 

Acreditamos que a reflexão, desdobramento de um psiquismo não submetido ao 

vício desumanizante da satisfação imediata, de tipo narcísica, obtida pela descarga bruta 

da excitação proveniente das sensações prazerosas, pode funcionar enquanto poderoso 

antídoto contra o fluxo viciante da sociedade contemporânea. A Filosofia tem um papel 

nessa função de fazer pensar, mas é a Psicanálise que tem o método para que, no 

desenlace da relação transferencial/contratransferencial, o paciente possa experimentar o 

desenvolvimento de sua capacidade. A capacidade de pensar depende de relações 

humanizantes que institutam (desde o início da vida de uma pessoa) um recalque (com as 

devidas formações de barreiras de contato contra o excesso de estímulos sensoriais) 

estruturador do psiquismo, exposto a riscos, quando envolvido sedutoramente por uma 



atmosfera cultural narcisificante. 

A solução que L. vem pensando: trabalhar na área que gosta, numa corporação 

ligada a área educativa, que além de oferecer horários mais humanos sem a contraparte 

de salários desumanos, ainda oferce a possibilidade de matricular os filhos sem ônus. Vê-

se portanto o quão singular, complexo e delicado é o equilíbrio que vamos tentando 

encontrar ao trilhar nossos caminhos. 

 

Para dar azo a tais reflexões, alinho-me ao centro da problemätica exposta no 

trabalho de Türcke, que se nos apresenta concernindo a relação do paciente com o vício: 

A equivalência entre ser percebido = a ser sensacional = a existir parece-me crucial, 

parece ser o fulcro da questão, pois provoca um verdadeiro curto-circuito que apela 

diretamente ao narcisismo do sujeito, transformando a inserção na cultura 

contemporânea numa manobra de alto risco. Ou seja, já não é mais para ser reconhecido 

que o sujeito se esmera em impactar e sim para não ser aniquilado e ter a sua existência 

assegurada. Desde que Guy Debord, na década de 60, desvelou esse curto-circuito, 

estamos frente a este desafio: para existir é preciso ser espetacular, ou seja, mediar suas 

relações por algum tipo de veiculação imagética de natureza impactante, nem que seja o 

das mídias socias, que, aliás, não por outra razão fazem imenso sucesso. O que Türcke 

vai acrescentar a essa ideia de Guy Debord, já suficientemente inquietante, é o risco de 

que esse mecanismo esteja funcionando mediante um vínculo perverso com a fisiologia 

do vício, ou seja, prendendo o sujeito em suas malhas através do disparador de estímulos 

químicos que provocam sensações e dependência em nível orgânico. 

Interessa que tal proposição seja estudada com apuro. Por que? Basta lembrar que 

pesquisas recentes sobre a epidemiologia do alcolismo (Galduroz, palestra na SBPSP, 

2005) alertaram para a necessária retirada do álcool presente em medicamentos para 

crianças, o que de fato aconteceu, como com a água de melissa e com o biotônico 

Fontoura, cujas fórmulas continham álcool e que, embora administrado em pequenas 

doses, era utilizado para abrir o apetite ou acalmar o bebê, formando desde o berço 

subjetividades afeitas ao vício, por uma oferta irresponsável da indústria. Ou mesmo a 

descoberta recente de que no tabaco se  adiciona inibidores do apetite para viciar 

mulheres desejosas de emagrecer, ou então adiciona-se sabores em sua composição para 



conquistar os adolescentes que têm repugnância pelo sabor e o cheiro da fumaça. 

 

Convenhamos: nosso desafio não é pequeno, e nosso empenho em enfrentá-lo não 

pode ser menor. 

Acredito que é por essa razão que a equipe do corpo editorial primou em dar 

espaço para uma reflexão que nos implica em nosso momento histórico enquanto 

analistas. 

Para finalizar, creio que podemos fazer nossas essas preocupações, pois não se trata 

apenas de encontrar a administração possível do desejo na vida contemporânea, mas de 

alargar seus horizontes para além das opções visíveis, descortinando novas dimensões de 

existência. 

(Obs: A versão original deste artigo encontra-se publicada na mencionada edição 

acima da Revista Brasileira de Psicanálise). 

 

 


