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O presente simpósio tem o objetivo de realizar uma análise crítica acerca das diversas
formas contemporâneas de isolamento dos indivíduos, experenciadas nas várias modalidades
de confinamento, no fenômeno do “rolezinho” e no riso de massa. Buscar-se-á, portanto,
levantar reflexões sobre as mudanças sociais produzidas nas últimas décadas e as alterações
significativas que elas têm provocado na subjetividade humana.
O primeiro trabalho investigará as mudanças que ocorrem na sociedade e nas
subjetividades contemporâneas no que concerne aos significados e expressões da
fragmentação e segregação das cidades, cujo fim último tem sido as mais variadas formas de
confinamento que mantêm e acentuam os antagonismos sociais. O segundo trabalho realizará
uma leitura do fenômeno “rolezinho”, como expressão dessas segregações e violências
simbólicas que atacam a população pauperizada. Nesse contexto, o riso funciona como uma
espécie de “lubrificante social”, expondo como espetáculo e entretenimento as opressões
produzidas pela organização material e cultural da sociedade contemporânea. Desta forma, o
terceiro trabalho empreenderá uma análise crítica sobre o riso de massa e sua contraposição
com o humor, enquanto processo sublimatório.
Historicamente o riso tem passado por um processo de ‘confinamento’, já que cada
vez mais é mais relegado aos espaços privados que portam o signo de “alegria” e “felicidade”,
pois trazem a marca da idealização do consumo de mercadorias, como os shoppings, cinemas,
bares, boates. Assim, diminuem os espaços de produção do riso popular e coletivo e do humor
enquanto “rebeldia criativa”.
Em todos os fenômenos estudados (confinamento, ‘rolezinho’ e riso) está em causa a
produção ou manifestação de um crescente clima de insegurança e medo, que acentua a
dificuldade dos indivíduos em lidarem com as diferenças. O outro estranho passa a ser fonte
de temor, justificando a necessidade de relegá-lo e exclui-lo. No caso das classes mais
pauperizadas ocorre uma atribuição de malignidade, de modo a retira-lhes os direitos. Além
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disso, esse clima tende a isolar os indivíduos e fomentar relações sociais esvaziadas, que em
si mesmas, potencializam o sentimento ‘social’ de desamparo e violência.
Os trabalhos apresentados e debatidos resultam de pesquisas bibliográfico-qualitativas,
cuja base teórica encontra-se na psicanálise freudiana e na teoria crítica da sociedade de
Adorno e Hokheimer. Tais pesquisas vêm sendo desenvolvidas em vinculação com o projeto
de pesquisa-intervenção “Phenix: a ousadia do renascimento do indivíduo-sujeito- fase IV”,
coordenado pelas professoras Dr. Angela Maria Pires Caniato e Dr. Márcia Campos Andrade.
Etimologicamente a palavra confinamento define-se como um limite, algo extremo ou
ainda uma fronteira, referindo-se ao ato ou resultado de um indivíduo ou grupo delimitar e/ou
determinar. Seu significado linguístico também traz a ideia de um estado de isolamento. De
uma forma ampla o sentido expresso pela palavra remete a ideia de aprisionamento, de local
fechado determinado, que força os indivíduos a se limitarem a uma área específica de maneira
e isolarem-se, sendo que o confinamento pode ser um ato de punição (promovido por doença
ou transgressão social). Além dessa compreensão é possível encontrar na contemporaneidade
a equiparação do confinamento a ideia de segurança e vigilância. Esse fenômeno é observado,
segundo Caldeira (1997) no movimento de reclusão de alguns grupos sociais em ‘enclaves
fortificados’

(condomínios

residenciais,

shopping

centers,

conjunto

comerciais

e

empresariais); na privatização da segurança por empresas especializadas, nomeadas de
“private security”. A tudo isso, soma-se a disseminação de notícias e reportagens midiáticas
sobre violência, que vêm produzindo um clima social de insegurança e medo, justificando a
necessidade do isolamento dos indivíduos, visto que tanto o espaço público quanto o privado
é invadido por equipamentos designados à vigilância, como câmeras, cercas elétricas,
sistemas de identificação e monitoramento via satélite, etc. Esse contexto ainda é vendido sob
o véu da diversão e do espetáculo, como nos “realitiy shows”, organizados sob bases de
vigilância, em que os participantes são expostos a situações limites, onde os espectadores
podem aderir e identificar-se a essas formas de confinamento. Neste sentido, conforme
Caldeira (1997), os ‘enclaves fortificados’ tão disseminados na contemporaneidade,
encontram no medo da violência “uma de suas principais justificativas” (p.155), servindo
como atrativo aos indivíduos que escolhem abdicar o espaço público das ruas, relegando-o
aos “pobres, ‘marginais’ e os sem-teto” (p.155), ou seja, os ‘enclaves fortificados’ tem
originado cidades fragmentadas que dificultam a livre circulação e abertura dos espaços
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públicos que outrora “serviram de fundamento para a estruturação das cidades modernas”
(p.155).
O fenômeno do Rolezinho caracteriza-se por um continente considerável de
adolescentes da periferia que se organizam pelas redes sociais da internet para se encontrarem
nos shoppings, com o objetivo de conhecer-se, conversar e “curtir” essa fase da vida, que
geralmente é marcada por muito agito. Esse fenômeno pode ser compreendido como
expressão das segregações urbanas, visto que nele ocorreu o uso intenso da força policial para
repressão do movimento. Essa violência é justificada pelo medo devido à malignidade
atribuída aos jovens de periferia. Deste modo, os shoppings que em teoria são espaços de livre
circulação, na verdade, são restritos aos indivíduos que se enquadram em padrões de consumo
elitizados, expressos no modo de se vestir, se alimentar e falar. Portanto, para que esta lógica
segregacionista permaneça justificada velada e aceita na contemporaneidade, os adolescentes
dos “rolezinhos” foram taxados de baderneiros e violentos pelas grandes mídias - o que serviu
de álibi para serem expulsos desses espaços. Assim, aqueles que se interessaram em entender
este fenômeno, tenderam a aplaudirem a polícia pela “nobre” atitude de protegerem os
shoppings e suas vidas.
O ato de taxar adolescentes pobres como sendo ameaça social advém de teorias que
"[...] estabelecem/fortalecem a relação entre vadiagem/ociosidade/indolência e pobreza, bem
como entre a pobreza e periculosidade/violência/criminalidade" (Coimbra, 2005, p.05). Isso
porque, conforme a autora citada, a discriminação social é herança de uma sociedade racista e
eugenista, na qual o pobre possui uma “moral duvidosa”. Neste cenário, o adolescente pobre,
que está em processo de constituição de sua subjetividade, é jogado no desamparo
psicossocial ao assimilar como próprias as diferentes maledicências que lhe são impingidas.
Ou seja, seus processos identificatórios tendem a encontrar mais aderência naquilo que a
sociedade compreende como maléfico, cedendo aos estereótipos que lhes são imputados. A
submissão, portanto, desses adolescentes enquanto classe menos favorecida, resulta na maior
violência a que ficam expostos devido a um sistema econômico que relativizam direitos e
verticaliza privilégios. Os shoppings não foram uma escolha aleatória dos adolescentes pobres
para o fenômeno. Eles possuem um significado cultural que vai além do consumo de
mercadorias propriamente ditas. A ele associam-se conceitos como alegria, glamour,
visibilidade e segurança. O Rolezinho assim como a maioria das festas contemporâneas,
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revela a diminuição dos espaços coletivos para o encontro de trocas afetivas e a criação de
laços sociais não mediados primordialmente pelo consumo de mercadorias.
Em todas as sociedades constata-se a existências de celebrações cômicas (cultos a
Dioníso na Grécia, Saturnais Romanas, Carnaval medieval), em que o riso e o humor
promoviam a descontinuidade da tradição e da norma, causando um corte transgressor do
estabelecido. Nessas festas ocorria uma abertura social para a utopia de relações sociais não
hierarquizadas, em que o riso social e coletivo, burlando as repressões, possuía um caráter de
erotização da existência.
Freud (1927) aponta que riso do humor tem a função de amparar o sujeito diante dos
traumas da realidade, revelando outra face do supereu, que não da culpa e mortificação. O
humor denuncia a parcialidade de toda verdade. Por meio dele o sujeito pode rir dos próprios
defeitos, construindo outros sentidos para seus sofrimentos. O humor ri do poder e brinca com
suas pretensões, promovendo um rebaixamento das figuras idealizadas. Ou seja, ele agencia
uma rebeldia criativa, sendo uma reestruturação narcísica sublimatória. Destarte, o humor
aponta para saídas criativas do sujeito frente aos imperativos sociais e culturais. No entanto,
as características do humor não estão presentes em todas as formas de riso. Por meio da uma
pesquisa histórica constatamos que a rebeldia e a afirmação do desejo e todas as demais
singularidades subjetivas apontadas por Freud (1927) nesse fenômeno, vêm sendo esvaziadas
em prol do riso de massa, acrítico e conformista. O riso cômico contemporâneo, ao contrário
do humor, tem a função de fortalecer a norma, pois opera segundo os mecanismos psíquicos
de descarga, significando mais um rir do outro e não rir com o outro ou de si mesmo.
Lipovetsky (1989) escreve que somos uma humanidade sem riso, mas sobressaturada
de signos humorísticos. Na contemporaneidade o riso invade todas as esferas da vida
(publicidade, arte, política, etc) ao passo que falta ao sujeito contemporâneo bom humor e
prazer em viver. Vivemos uma era de “obsessão festiva” (Minois, 2003), em que tudo é
motivo de festa. No entanto, essas não promovem mais um corte transgressor do estabelecido.
A festa tornou-se obrigatório, não necessitando mais ter um sentido ou laços comunitários
para ocorrer. É preciso fazer a festa, sem saber por que ou para quem. O riso se tornou um
valioso objeto de consumo, muito utilitário para ser verdadeiramente libertador.
Na modernidade observa-se o domínio de outro riso, não mais revelador e
regenerador. Esse riso universal, vivido intensamente na Idade Média, a partir do
Renascimento, aos poucos, separa-se do seio popular para as páginas literárias, enquanto na
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praça pública as transformações na concepção de festa se faziam sentir. Tal como o trabalho,
o lazer e os modos de existência, o humor e o risível também se tornaram padronizados pela
racionalidade técnica. Ria-se como compra-se. Compra-se rindo. O riso é uma mercadoria ou
ainda, um ótimo motivo para a compra.
Para Minois (2003) o mundo deve rir para camuflar a perda de sentido. Tendo
esgotado todas as suas certezas o “o mundo tem medo e não quer que lhe digam isso; então
fanfarreia [...] ri totalmente de qualquer coisa, até para ouvir o som da própria voz” (p.554).
O cômico vazio de sentido, estatisticamente calculado torna-se violento, pois é um riso do
poder, de agressão à diferença. Para Minois (2003, p.609) “A festa perdeu seu caráter ritual e
vai mal à medida que retorna a suas origens violentas; em vez de derrotar a violência, ela
amordaça um novo tipo de vingança”. O riso criativo e rebelde morre com o cômico, pois nele
rir é apenas um meio para se atingir o objetivo: atacar e agredir alguém. Ele não é um riso em
si, de alegria e prazer da existência. Será ainda possível ter bom humor num mundo em que
tudo é cômico? Diante de um contexto de confinamento, vigilância - produtores de
insegurança social e medo - será possível dispor nossa libido para a criação de laços de
rebeldia criativa?

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
A VIOLÊNCIA DO CONFINAMENTO NA CONTEMPORANEIDADE E SUAS
IMPLICAÇÕES NA SUBJETIVIDADE HUMANA
Naiara Valdelaine Balduino*, (Programa de Iniciação Científica, Cnpq, Departamento de Psicologia,
Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brasil); Angela Maria Pires Caniato, Departamento
de Psicologia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brasil).
contato: naiara-101@hotmail.com
Palavras-chave: Confinamento. Indústria Cultural. Subjetividade.

Com objetivo de investigar as mudanças que ocorrem na sociedade e nas
subjetividades contemporâneas no que concerne aos significados e expressões da
fragmentação e segregação das cidades, cujo fim último tem sido as mais variadas formas de
confinamento, nos orientaremos pelos estudos de Lakatos e Marconi (1989) apud Caniato e
Nascimento (2007) que percebe e compreende o homem como “construtor da cultura por
meio de sua atividade material (o trabalho) e ao mesmo tempo como sustentáculo subjetivo da
realidade objetiva na qual está inserido” (p.43). Já a técnica utilizada no cumprimento desse
estudo, ainda em andamento (projeto de iniciação científica), será a pesquisa bibliográfica.
Para tanto, partir-se-á de um breve estudo acerca da etimologia da palavra confinamento e,
posteriormente, realizar-se-á um desvelamento sobre a constituição e configuração das
cidades contemporâneas (Caldeira, 1997).
Ao debruçarmos sobre a etimologia da palavra “Confinamento/Confinado”, observouse a partir do Consultório Etimológico Online (2012), que este termo advêm do Latim
“Confinis”, que significa “fronteira”, formado pelo radical “Com-”, que significa “junto”,
mais o radical “Finis”, que significa “limite, extremo, fronteira” (s/p). A partir disso,
compreende-se que o termo confinamento, é definido etimologicamente como um limite, algo
extremo ou ainda uma fronteira, referindo-se ao ato ou ao resultado de um indivíduo ou um
grupo delimitar e/ou determinar um local específico.
Quanto ao significado linguístico do vocábulo confinamento, curiosamente observouse a atribuição de outros sentidos e significados referidos ao termo. Tais definições podem
ser evidenciadas, de acordo com o dicionário de Língua Portuguesa Michaelis (1998), como:
um “Ato de confinar” (s/p); um “Estado de confinado” (s/p); uma “situação dentro de um
aposento ou lugar fechado, por punição ou outro motivo, ou em uma cama, por doença”
(s/p); ou ainda, têm-se o significado do Zootécn - um “sistema de engorda em que as reses
ficam em mangueirões semicobertos, recebendo rações especiais” (s/p). Outros dicionários,
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também consultados, definem o vocábulo “confinamento” como um ato ou efeito de confinar;
estar preso ou impedido de sair de uma área ou local delimitado (Dicionário online de
português, 2009, s/p); sendo ainda caracterizado, como um limite, uma fronteira e até mesmo
um estado de isolamento. (Dicionário priberam da língua portuguesa, 2013, s/p).
De modo geral, o sentido expresso da palavra confinamento nos dicionários
consultados, remete a ideia de aprisionamento em um local fechado, determinado, que força
os indivíduos a se limitarem a uma dada área ou uma fronteira, de maneira a isolarem-se.
Além disso, observou-se que o ato de ser confinado pode ocorrer por punição ou por outros
motivos, como por exemplo, por doença como supracitado no dicionário de Língua
Portuguesa Michaelis (1998).
À vista disso, pode-se constatar, que outros significados socialmente construídos,
foram agregados a definição originária do termo, não se restringindo apenas ao ato de impor
limites a um espaço, isto é, atribuiu-se ao confinamento um caráter de isolamento, bem como
forjou-se um caráter de repressão e punição. Os estudos realizados por Erving Goffman
(1961), especialmente, o seu livro intitulado “Manicômios, prisões e conventos”, apresenta de
forma bastante clara, estes espaços de confinamento – utilizados sob a égide da repressão e
punição, evidentemente, mascarados como formas de isolamento do meio social –,
denominados pelo autor de instituições totais. Estas instituições seriam para Goffman (1961),
“um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação
semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo” (p.11),
levariam uma “vida fechada e formalmente administrada” (p.11).
Além destes exemplos modernos de confinamento e dos significados outrora
delineados

(limite,

isolamento,

repressão

e

punição),

é

possível

encontrar

na

contemporaneidade outros sentidos que foram sendo atribuídos a este termo, isto é, o que se
observa quanto ao significado da palavra confinamento na contemporaneidade é sua
equiparação e identidade com a ideia de segurança e vigilância. Isso pode ser verificado,
principalmente, no movimento de reclusão de alguns grupos sociais em enclaves fortificados
(condomínios residenciais, shoppings centers, conjuntos comerciais e empresariais); na
privatização da segurança, por empresas especializadas, nomeadas atualmente de “private
security”; na disseminação de notícias e reportagens midiáticas sobre a violência, sobre o
crime e o clima de insegurança constante, vivenciado pelos indivíduos na maioria das cidades
brasileiras; os produtos, serviços e equipamentos designados à vigilância, como câmeras,
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cercas elétricas, sistemas de identificação e monitoramento via-satélite, vigias noturnos, entre
outros. E por fim, os “reality shows” – organizados sob as bases da vigilância, do
confinamento e da glamorização, que expõem seus participantes a situações limites, fundindo
a vida deste com o espetáculo, com o riso e com os olhares da população (telespectadores),
que passa a aderir e identificar-se com esses indivíduos confinados.
Estes desdobramentos contemporâneos que passaram a configurar os espaços urbanos
e, de certa maneira, consolidaram novas formas de isolamento/confinamento nas cidades
globais, foram inaugurados, segundo Bauman (2009), no final do século XX e propiciaram
transformações significativas e ainda em curso. Seus efeitos tem sido produzidos por um
duplo movimento histórico e social, ou seja, “(...) por um lado é nas grandes áreas urbanas
que se concentram as funções mais avançadas do capitalismo, cujos núcleos estruturais são
justamente os centros globais” (p.08), já por outro, “as cidades tornam-se objetos de novos e
intensos fluxos de população e de uma profunda redistribuição de renda” (p.08).
O que se tem observado a partir destas transformações em curso, é que a cidade
“socialdemocrata1” difundida no pós-guerra tem tido suas estruturas ameaçadas, uma vez que,
segundo o autor, a maioria dos indivíduos tem se submetido à constantes pressões que acabam
por produzir uma crescente verticalização social, isto é, “os ricos tendem a se tornar ainda
mais ricos, desfrutando as oportunidades disponibilizadas pela ampliação dos mercados,
enquanto os mais pobres afundam na miséria” (Bauman, 2009, p.8), e por assim dizer, são
desligados dos sistemas de proteção social.
Os efeitos desse duplo movimento de discriminação social são percebidos, portanto,
no dia-a-dia da população que vive nas cidades contemporâneas, visto que há uma maior
valorização dos bairros centrais que acabam por receber mais investimentos urbanísticos e
culturais, em detrimento de outros locais mais periféricos da cidade – lócus da população
mais pobre –, que é então, marcada pela degradação e exclusão.
Consequentemente, aqueles com maior poder aquisitivo ou ainda que podem se
deslocar para outros lugares, tentam-se “defender criando verdadeiros enclaves, nos quais a
proteção é garantida por empresas privadas de segurança, ou transferindo-se para áreas mais
tranquilas e nobres” (p.9). Já os mais pobres, conforme Bauman (2009), fadados a viveram
1

Termo utilizado por Bauman (2009) contextualizado por Sousa (2013) relacionado ao: “Estado de Bem-estar
Social ou o Welfare State que se constituiu em um Estado de proteção social e sua emergência está relacionada à
crise econômica de 1929, ao modelo keynesiano de planejamento estatal e à social-democracia.
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onde estão, se veem obrigados a tolerar “as consequências mais negativas das mudanças”
sociais (p.9). Isso só pode gerar um “crescente e difuso sentimento de medo” (p.9).
É nessa dinâmica estrutural as quais estão submetidas às cidades, que Bauman (2009),
vai afirmar que não há surpresa alguma quando alguns sujeitos “especulam com o medo,
transformando-o na base de uma política de controle e repressão” (p.9), uma vez que, segundo
o autor, a sociedade contemporânea, chamada de “pós-modernidade” está cada vez mais
calcada na insegurança e no medo e, não mais se restringe à violência física e tampouco à
violência moral dos indivíduos, mas, de forma geral, “à própria configuração política e
econômica do planeta, a ponto de podermos afirmar que vivemos em uma ‘atmosfera do
medo ambiente’” (Bauman, 1998, p. 33 citado por Caniato e Nascimento, 2007, p.45).
Destarte, para Bauman (1998) citado por Caniato e Nascimento (2007), “esse clima de
insegurança crescente estaria associado ao modo de se viver atual” (p.45), o qual é qualificado
“pela exacerbação da liberdade individual e por sua elevação à condição de valor supremo,
em detrimento do respeito ao outro” (p.45). Concomitantemente, se experiencia a
‘desregulamentação universal’ mercadológica, a supressão do emprego, um arranjo
geopolítico ilógico e, imprevisível, acarretando, portanto, “à desintegração dos laços afetivos
e de parentesco” (Caniato & Nascimento, 2007, p.45-46).
Neste sentido, Bauman (1998) citado Caniato e Nascimento (2007) prossegue dizendo
que a simultaneidade desses elementos originaria “um clima de insegurança perene e, por esse
motivo, a necessidade mais presente, em nossa época, seria justamente a de estar seguro”
(p.46), ou seja, “nossas cidades, em vez de constituírem defesas contra o perigo, estão se
transformando em perigo” (Bauman, 1996, p.61). É nessa forte tendência do medo e da
“obsessão maníaca por segurança”, explicitada por Bauman (2009), que Caldeira (1997)
evidencia a proliferação de enclaves fortificados geridos nas últimas décadas que trouxeram
um “novo modelo de segregação espacial” (p.155), transformando, portanto, “o caráter do
espaço público e da participação dos cidadãos na vida pública” (p.156).
Nessa lógica, enclaves fortificados, seriam espaços que encontram no medo da
violência “uma de suas principais justificativas” (p.155), servindo como atrativo aos
indivíduos que escolhem abdicar o espaço público das ruas, relegando-o aos “pobres,
‘marginais’ e os sem-teto” (p.155), ou seja, os enclaves fortificados tem originado cidades
fragmentadas que dificultam a livre circulação e abertura dos espaços públicos que outrora
“serviram de fundamento para a estruturação das cidades modernas” (p.155).
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O que se conclui, é que a vida nestas cidades fragmentadas tem sido impregnada de
realces materiais e espirituais do individualismo, verificável no isolamento dos indivíduos,
que tendem a buscar lugares e moradias extremamente fechadas, ‘reservadas’, vigiadas,
isoladas, ‘seguras’, a fim de evitar qualquer contato com o “estranho” e desconhecido,
marcando, portanto, o afastamento do diferente.
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Com o intuito de fazer uma leitura psicanalítica e psicossocial dos adolescentes
atuantes no fenômeno “rolezinho”, o presente trabalho é um recorte de um Programa de
Iniciação Científica concluído no ano de 2014, cujo título é “O estudo na contemporaneidade
do desamparo dos adolescentes de baixa renda da cidade de Maringá”. Neste percurso,
utilizou-se o método dialético enquanto ferramenta de investigação visando compreender o
caráter histórico e social dos fenômenos humanos, a partir de um movimento de superação e
transformação da cultura (Kosik, 1976, p.16 citado por Frigoto, 1989, p. 79-80). Enquanto
metodologia utilizou-se da pesquisa bibliográfica que possibilita conhecer os referencias
teóricos produzidos para compreensão do objeto a ser investigado. Para tanto, foi feito uma
breve contextualização da adolescência na contemporaneidade para melhor investigar o
fenômeno “rolezinho” e seus desdobramentos.
Segundo Santos e Pratta (2012, p.168), a palavra adolescência provém do verbo latino
adolescere, cujo significado é “brotar, fazer-se grande, crescer para crescer em idade e força”;
ou seja, a etimologia da palavra adolescência alude a “um período de transição da infância
para a idade adulta, passando de um estado de intensa dependência para uma condição de
autonomia pessoal” (Santos & Prata, 2012, p.168).
O autor ressalta que o adolescente, nesse processo, passa por uma situação conflituosa
de reestruturação egoica: deseja ser adulto, porém não compreende como sê-lo, uma vez que
nos primórdios de sua puberdade a harmonia existente entre os ideais do ego e o ambiente é
irrompida, acarretando o surgimento de um caráter de urgência instintual, que vem para
ratificar o fim do período de latência e fazer surgirem os aspectos da pré-genitalidade os quais
decorrem das tensões pulsionais e das perturbações entre o ego e o superego.
Neste contexto biopsíquico, segundo Levisky (1998), a busca por uma identidade
adulta que abranja os aspetos sexuais, cognitivos e sociais acaba por desorganizar o equilíbrio
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dessa relação existente entre o Ego e o superego, criando, assim, uma extensa área de
conflitos.
Autores como Aberastury e Knobel (1971) citado por Levisky (1998) compreenderam
essa busca pela identidade adulta como uma “síndrome normal da adolescência”. O
adolescente se encontra em constante busca de si mesmo e de sua identidade, tendo grande
tendência grupal e necessidade de intelectualizar e fantasiar. Ele passa também por crises
religiosas e por certa desorientação temporal quando seu pensamento adquire características
de pensamento primário e apresenta uma evolução sexual manifesta, que se inicia com o
autoerotismo até a heterossexualidade genital adulta (Levisky, 1998, p.102).
Exemplo dessa dinâmica em busca de sua identidade, é um movimento recente que
esteve atuante pouco tempo atrás e foi muito comentado na mídia em geral: o dos
"rolezinhos". Nele, um contingente considerável de adolescentes da periferia se encontra nos
shoppings para conhecer-se, conversar e “curtir” essa fase da vida, que geralmente é marcada
por muito agito. Beguoci (2014) aponta que esses jovens são apenas adolescentes dopados de
hormônios que querem "aprontar por aí", pertencentes a qualquer classe social. Refere ainda o
autor que “Os rolezinhos são grandes festas em espaços privados. Quem conhece a periferia
de São Paulo sabe que existem pouquíssimos espaços em que seja possível fazer uma festa,
reunir os amigos ou almoçar fora de casa num domingo” (Beguoci, 2014, p.13).
Desta maneira, os shoppings se tornaram alguns dos poucos espaços "seguros" para o
encontro desses jovens. Esses espaços de aglomeração são o lócus privilegiado de uma gama
de personalidades e estilos de vida, que são ideologicamente apropriados com a compra dos
objetos “personificados”: a captura pela indústria cultural se expressa em ostentosos desfiles
exibicionistas.
Destarte fica evidente que esses jovens, dadas as circunstâncias sociais, apenas
elegeram os shoppings para passarem momentos de lazer com seus grupos identitários; porém
esse fenômeno, conforme aponta Beguoci (2014), vira alvo fácil dos radicalismos políticos:
ora tais jovens são exaltados por estarem atuando a favor da livre circulação, ora são
recriminados em defesa da “propriedade privada”.
Sem ao menos se darem conta desses discursos que os endeusam ou criminalizam por
uma parcela considerada "politizada", esses jovens sofrem a truculência da polícia em nome
de uma “segurança preventiva”, porque "[...] em áreas mais violentas, todo mundo é uma
ameaça - inclusive o vizinho ou cliente que escuta som alto" (Beguoci, 2014, p.14). Nessa

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
lógica, a população se torna condescendente com a violência policial sob o influxo dessa
ideologia que segrega e discrimina o outro que é diferente e que por isso é tido com um
estranho perigoso.
Esse cenário de exclusão deve-se à lógica do capitalismo liberal que, conforme afirma
Coimbra (2005), para existir riqueza, acúmulo de capital, é necessária a exploração, a miséria.
Logo, a competitividade e a desigualdade são intrínsecas a uma sociedade que atua como se
fosse justa e prega a “liberdade, igualdade e fraternidade” - princípios burgueses constituídos
na Revolução Francesa.
A desigualdade recai com mais veemência sob a discriminação social que, de acordo
com Coimbra (2005), é herança de uma sociedade racista e eugenista, o pobre possui uma
“moral duvidosa” segundo a qual aquele pobre que é respeitador e trabalhador tem que seguir
fortes valores morais, por ser de um meio exposto a “vícios” e “doenças”; já aqueles que não
trabalham, são “[...] um ‘perigo social’ que deve ser erradicado. Daí a necessidade de medidas
coercitivas, principalmente para essa parcela da população, pois são criminosos em potencial”
(Coimbra, 2005, p.05).
Nota-se, então, que há uma predisposição a julgar crianças e adolescentes pobres como
uma ameaça social. A justificativa para tal injustiça advém de teorias que "[...]
estabelecem/fortalecem a relação entre vadiagem/ociosidade/indolência e pobreza, bem como
entre a pobreza e periculosidade/violência/criminalidade" (Coimbra, 2005, p.05).
Um agravante desse contexto que rebaixa o adolescente pobre dentro de uma
hierarquia social, é a impossibilidade deles consumirem produtos de marcas, necessários para
a conquista de uma importância social. A valorização da marca é promovida pela indústria
cultural (Adorno & Horkheimer, 1985), que transforma o indivíduo em objeto (coisificação
do homem) e atribui características humanas ao inanimado (personificação dos objetos).
Deste modo, para que o indivíduo seja considerado humano, se faz necessário que tenha
condições de adquirir objetos de consumo que carregam uma dimensão ideológica.
Nesse contexto, o indivíduo é manipulado por meio de ideologias que conseguem se
comunicar com o inconsciente através das vias perceptivas, direcionando desejos que
dominam a consciência e, por conseguinte, atitudes. Assim, o Ego é enfraquecido sem a
possibilidade de uma consciência crítica, colocando o indivíduo à mercê de uma heteronomia
ditada pelos parâmetros mercadológicos.
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Retirada à capacidade de reflexão crítica dos indivíduos, a intolerância ao diferente,
especificamente, aos adolescentes pobres que ocuparam os shoppings, é justificada pelo medo
devido à malignidade que a eles é atribuída. Deste modo, os shoppings que em teoria são
espaços de livre circulação, na verdade, são restritos aos indivíduos que se enquadram nos
padrões de acesso à mercadoria, portanto é tido como da elite, seja no modo de se vestir,
consumir, se alimentar ou se relacionar.
Portanto, para que esta lógica segregacionista permaneça justificada e de certa forma
velada para ser aceita na contemporaneidade, os adolescentes dos “rolezinhos” foram taxados
de baderneiros e violentos pelas grandes mídias como justificativa para serem expulsos desses
espaços. Assim, aqueles que aderiram a essa posição elitista de entender esse fenômeno,
tenderam a aplaudir a polícia pela “nobre” atitude de proteger os shoppings e, por
consequência eventual, suas vidas quando ali frequentarem.
Assim, o discurso que calcou os princípios da Revolução Francesa e inflou a luta
“democrática” burguesa, permanece viva na contemporaneidade: a liberdade, igualdade e
fraternidade continuam sendo ditas como garantidas para todos. Porém o que não se explicita,
é que esses direitos são apenas para todos que possuem uma classe social que lhe permita
serem consumistas.
Neste cenário, o adolescente pobre em muitos casos excluídos dessas “garantias
universais”, é jogado no desamparo psicossocial ao assimilar como próprias as diferentes
maledicências que lhe são impingidas. Ou seja, seus processos identificatórios tendem a
encontrar mais aderência naquilo que a sociedade compreende como maléfico, cedendo aos
estereótipos que lhes são imputados e tornando-se cúmplices desse processo de exclusão.
Como consequência, os adolescentes podem desenvolver um funcionamento sadomasoquista,
em que as arbitrariedades praticadas contra eles resultam sabidamente em graves
consequências para eles.
Tal dinâmica, que culmina no autoataque, na verdade são denúncias, que, além de
causarem intenso sofrimento, afastam uns dos outros, ao invés de gerarem entre eles relações
de amparo. Em outras palavras, as relações interpessoais durante a história de vida desses
adolescentes, as quais teriam a incumbência de ser fonte de amparo para uma estruturação
psíquica saudável, não propiciam uma relação de troca satisfatoriamente amorosa, gerando a
necessidade de pedidos de socorro; porém do mesmo modo apreendido em suas vivências,
violentamente.
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Em suma, os adolescentes de periferia se tornam cúmplices do processo social que os
maltrata: submetidos à violência simbólica da mercadoria e quase sem chances de defesa, em
decorrência da fragilidade inerente ao seu psiquismo em constituição, tem suas estruturação
egoica ainda mais fragilizada. Entende-se então, que as influências ideológicas perpassam seu
ego em construção, tornando esses adolescentes vulneráveis, presas fáceis dos preconceitos
que são socialmente projetados neles. A submissão desses adolescentes, enquanto classe
menos favorecida e atravessada pela indústria cultural, resulta na maior violência a que ficam
expostos devido a um sistema econômico que relativiza direitos e verticaliza privilégios.
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O riso é enigmático, pode ser agressivo ou afável, amável ou violento. Ele é
multiforme, ambíguo e ambivalente, às vezes, inquietante. Surgindo na encruzilhada do físico
e do psíquico, do individual e do social, ele expressa os afetos mais íntimos do ser humano,
aqueles que escapam ao controle consciente. O riso é um transbordamento, uma comunicação
universal que está para além das palavras. Ele é afinal, uma via de manifestação motora dos
mecanismos da ordem do psíquico inconsciente. Por isso seu mistério, fascínio e encanto. O
presente trabalho possui o objetivo de investigar as várias faces do riso no sujeito e na cultura
contemporânea. Para tanto buscaremos diferenciar os mecanismos psíquicos envolvidos no
riso suscitado pelo cômico em geral e pelo humor. Também abordaremos de forma breve a
história ocidental do riso, enfatizando os laços promovidos pelo cômico/humor no campo
social: nos ritos, cultos, festas e demais manifestações de divertimento. Esse trajeto visa dar
subsídio teórico a reflexões sobre as singularidades do riso contemporâneo e suas
manifestações na atual indústria do entretenimento.
O trabalho apresentado é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento intitulada
provisoriamente de “Além do riso de massa: humor, psicanálise e contemporaneidade”,
orientada
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prof.
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que
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bibliográfico/qualitativo, sendo desenvolvida dentro no plano epistemológico e metodológico
da psicanálise freudiana, principalmente em seus pontos de convergência e intersecção com
Teoria Crítica da Sociedade, desenvolvida por Adorno e Horkheimer.
A Psicologia e a Psicanálise têm aberto um debate crescente sobre a depressão na
contemporaneidade. Roudinesco (2000) afirma que vivemos em uma “sociedade depressiva”,
em que quase todos os indivíduos possuem queixas em torno da infelicidade, em que a
depressão e sua forma mais branda o “mau-humor crônico” tornaram-se uma espécie de
“epidemia psíquica”, de onde podemos concluir que falta na cultura atual bom humor e prazer
em viver. Para a autora, a sociedade ocidental liberal e sua aliança com a indústria da
medicalização da alma passou a fabricar um indivíduo polido, mal-humorado, esgotado na
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evitação de seus sentimentos e envergonhado por não atingir o ideal que lhe é imposto. O
sujeito contemporâneo não ri, é intolerante com as diferenças alheiras e com os próprios
defeitos. Esse sujeito não é afetado e não se deixa afetar, preserva um isolamento
“voluntário”, enclausurando-se em apartamentos, condomínios ou shoppings. Ele vive um
clima de medo e inseguranças, por isso o silêncio invade o espaço urbano. Paradoxalmente a
esse panorama uma poluição visual e sonora dos risos comerciais invade as esferas da vida
contemporânea. O cômico está na publicidade, na mídia, na arte e na política. Para o filósofo
Lipovetsky (1989) vivemos em uma “sociedade humorística”, em que existe um verdadeiro
culto em torno da felicidade; um imperativo do riso. Nada deve ser levado a sério, tudo deve
ser experenciado sob o véu da descontração. Em aparente oposição ao isolamento temos as
festas contemporâneas, em que o indivíduo dissolve-se no coletivo, onde busca
compulsivamente perder os limites da sua individualidade. A análise de Roudinesco (2000),
sociedade depressiva, e de Lipovetsky (1989), sociedade humorística, estariam em
contradição? Lipovetsky (1989) escreve que somos uma humanidade sem riso, mas
sobressaturada de signos humorísticos. Desabituado a ouvir a gargalhada espontânea o sujeito
contemporâneo é incapaz de sair de si sem usar lenitivos, como álcool, drogas e comédias
enlatadas. Diante dos perigos e medos contemporâneos o riso só pode ocorrer sob vigilância,
em espaços específicos, funcionando como uma espécie de “lubrificante social” (Kupermann,
2003). Destarte, o riso está em todos os lugares, mas não se trata em todos eles do mesmo
riso. Quais as características do riso contemporâneo? O riso padronizado parece matar o riso
espontâneo e erótico - que riso é esse que celebra o prazer de viver?
Nossa hipótese é a de que a metapsicologia do humor aponta, na obra de Freud, para
saídas criativas do sujeito frente aos imperativos contemporâneos. No entanto, por meio do
levantamento histórico acerca do riso constatamos que a rebeldia e a afirmação do desejo e
todas as singularidades subjetivas apontadas por Freud (1905, 2027) no fenômeno do humor,
vêm sendo esvaziadas em prol de riso de massa, acrítico e conformista.
Freud (1905/1996) analisando as piadas [witz] escreve que o riso nelas denuncia a
satisfação de desejos reprimidos, mas diferentemente do sintoma, ele encontra-se dentro dos
limites da saúde mental. Para o autor a piada é a “mais social de todas as funções mentais que
objetivam o prazer” (Freud, 1905/1996, p.169). Já o humor possui um caráter criativo e
rebelde, um verdadeiro contraponto a crueldade e sadismo do supereu da culpa (Freud,
1927/2004). Por meio do humor, o sujeito consegue simbolizar as fronteiras da existência
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(normas, leis, angustia de morte). Ele é um triunfo o Eu e do principio do prazer diante dos
traumas da realidade, sendo “um dom precioso e libertador”. (Freud, 1927). O riso do humor
reside na capacidade de aceitar que toda verdade é parcial, podendo rir dos próprios defeitos,
bem como de toda condição humana, aceitando as imperfeições da vida. O humor brinca com
a seriedade da sociedade e com as pretensões humana. Ele é um processo sublimatório que
requer o abandono da onipotência, operando uma desidealização dos ideais. Se é próprio do
humor ser um corte transgressor e questionar do estabelecido, o mesmo não pode ser aplicado
ao cômico, que pode ser utilizado para fortalecer a norma. O riso do humor analisado por
Freud (1927) é antagônico ao riso do cômico massificado. Como aponta Kupermann (2005), o
ato do humor pode ser comparado a denúncia a toda idealização. Nesse sentido, por meio do
humor Freud inaugura os trilhamentos necessários para pensar pela psicanálise formas de
sociabilidade diferentes da massa e dos vínculos presentes em instituições dogmáticas, onde
vigora a proibição do pensamento e o esvaziamento libidinal de seus membros. O poder de
afetação que porta o dito humorístico (como a arte) anuncia a possibilidade de construção de
laços não homogeneizados, que não anulam as singularidades em nome de uma causa coletiva
presente no narcisismo das pequenas diferenças. No humor o sujeito não renuncia a seus
desejos, sendo assim, o oposto do masoquismo, visto que a submissão autoritária dá lugar a
uma rebeldia criativa. Freud (1905a/1996) já havia apontado que no cômico não existe a
necessidade de um terceiro. Ele é especular, gerando um prazer mais individualista do que as
outras manifestações humorísticas. Rir de alguém que cai em uma casca de banana, ou que
recebe uma “torta na cara” serve como catarse, para descarregar afetos no outro. Se o humor
cria laço social o cômico tende a massificar.
Em todas as sociedades constata-se a existência de cultos cômicos, o divertimento e o
riso ocupam um lugar fundamental em todas as culturas. Mas cada cultura desenvolveu e
desenvolve um determinado esquema cômico. Segundo Minois (2003) na antiguidade grega e
romana o riso é erótico e agressivo, por meio dele o indivíduo entrava em contato com suas
raízes mais profundas: a finitude, a natureza e o divino. O riso arcaico das festas gregas (que
eram cultos religiosos) tinham o objetivo de selar o pacto social, revivendo em ato as origens
míticas da civilização. Desse riso coletivo surge a arte, a comédia e a tragédia. Na Idade
Média a cultura cômico popular também encontra-se intimamente ligadas as festas,
principalmente ao carnaval. Nesse contexto, o cômico vê-se unificado pela categoria do
realismo grotesco, pelo princípio do rebaixamento do sublime ao corporal (Bakhtin, 2013).
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Para Bakthin (2013) o carnaval medieval integra a todos, retornando aos fundamentos
primitivos, em que os rituais e cerimônias estavam ligados ao ciclo da vida. Segundo Bakhtin
(2013) o riso da festa popular medieval é patrimônio do povo, se opondo ao acabado,
expondo a imperfeição das coisas e pessoas. Esse riso permite a rejeição dos papeis
apresentados perante a Igreja e o Estado, revelando a farsa dessas relações, tendo a função
burlar a cultura imposta. No entanto, a partir do Renascimento inicia-se um processo de
decomposição do riso na festa popular, ao mesmo tempo em que formam-se novos gêneros na
literatura cômica, satírica e de divertimento, afastando-se cada vez mais da tradição grotesca.
O cômico entra na fase da dessocialização. Nesse período surgem os Circos, dando início a
uma grande transição: antes o lugar do riso era na praça pública, agora ele é relegado ao
domínio privado e comercial. O cômico perde seu caráter coletivo metamorfoseando-se em
prazer subjetivo perante um ou outro fato engraçado. O indivíduo torna-se exterior ao objeto
de sarcasmo. Ria-se do outro e cada vez menos de si mesmo. Junto a essa privatização o riso
passa a ser disciplinado. Nessa sociedade do século XVIII ao XIX o riso e seus excessos e
exuberâncias se vê desvalorizado. Ele se torna um comportamento desprezado e vil, sendo
considerado baixo e de mau tom, tão perigoso quanto tolo. Afinal, é preciso domesticar os
corpos e seus prazeres.
Na contemporaneidade do século XX e XXI o humor vem na esteira do colorido da
pintura pop: é plástico e artificial. Para Minois (2003) vivemos em uma era da obsessão
festiva. Como apresentemos, a cultura sempre se abriu para a utopia de uma existência
humana sem quadros sociais. O riso era o promotor dessa abertura, pois arrancava os sujeitos
do suplicio da civilização, dando espaço para a criação de outros laços sociais, novos vínculos
culturais. Hoje existe um imperativo da festa, faz-se festa para tudo. No entanto, a verdadeira
festa pressupõe uma ruptura, uma descontinuidade, um desvio da norma. A festa obrigatória e
perpétua se apresenta como uma solução falha para a angustia e medo de um mundo que
perdeu o sentido. Afinal, se tudo é risível o riso perde a força. Horkheimer e Adorno (1985)
analisam que o desenvolvimento de todo um aparato técnico dos meios de comunicação o riso
dos processos humorísticos deu lugar a auto escarnecimento “o riso atacou – como uma
doença – a felicidade, arrastando-a para a indigna totalidade dessa sociedade” (p.116). O riso
cômico tem alto poder de sedução, podendo ser comprado ou servir como um ótimo
argumento para a compra. Desta forma, o riso tornou muito utilitário para ser libertador. O
riso contemporâneo é especular, agindo por mecanismos psíquicos de descarga ele celebra a
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idealização consumo. Como a alegria e o amor, o riso não existe por decreto. Será ainda
possível rir com humor num mundo em que tudo é derrisório? Diante de um contexto de
mórbido de vigilância e confinamento é possível dispor nossa libido para a criação de laços de
rebeldia criativa?
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