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O objetivo desse simpósio é realizar um debate acerca da contemporaneidade a partir
da questão da subjetividade. Para tanto, toma-se como ponto de partida dois elementos que
passam por mudanças profundas no contexto atual: a ética e a experiência.
Para a compreensão da especificidade dos fenômenos, consideramos importante a
postura metodológica indicada por Agamben (2009) ao pontuar que a análise do
contemporâneo parece pressupor a investigação de um estado de fratura: capacidade de buscar
as ambivalências – trevas – aonde se mostram certezas – luzes. Nesse sentido, volta-se a um
presente que se mostra ultrapassado, mas que ao mesmo tempo, tem íntima relação com as
possibilidades de um futuro que ainda não se constituiu.
Assim, inserimos um lugar para o pesquisador, que busca conceber um lugar para a
Psicologia a partir do permanente estado de tensão entre o que está instituído e fornece as
bases para o modo de vida presente e as forças instituintes que potencializam mudanças na
configuração diagnóstica que se mostra aparentemente estática. Nesse sentido, a análise da
micropolítica passa necessariamente por uma compreensão do contexto macropolítico, de
forma a potencializar a apreensão dos movimentos, imprevistos que conferem qualidade às
condições investigadas (Rocha, 2006).
Entende-se que é inerente a esse trabalho acompanhar as raízes históricas que
fornecem as bases para o entendimento de certa genealogia da subjetividade contemporâneo.
Retomar a sua aurora na proposta cartesiana torna-se fundamental para compreender,
inclusive no que diz respeito ao aspecto ético-moral, o reconhecimento e permissão ao
homem de aproximar-se das emoções e dos afetos, ao mesmo tempo em que retira dele tais
elementos para centralizá-lo em um eu radical dominador da natureza e, porque não dizer, de
outros

homens

(fundamento

para

o

consequentemente, da própria Psicologia).

desenvolvimento

da

ciência

moderna

e,

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
A partir disso, no que tange ao primeiro ponto de interesse nesse trabalho coletivo,
pode-se afirmar que a dimensão ética tem passado por uma série de mudanças profundas (para
uma visão geral da questão, ver Martins, 2007). Conforme foi apontado por Bauman (1997),
os parâmetros éticos propostos pelo pensamento moderno não atendem a realidade presente,
devido, principalmente, ao seu pressuposto universalista. A perda de referências gera uma
sensação de insegurança, que por sua vez, termina por gerar o afastamento de um em relação
ao outro, ao mesmo tempo, em que é observada a constituição de pequenas comunidades de
similaridades, onde o juízo de conduta fica restrito a um acordo entre pretensos iguais.
A fragilidade vincular, que é um desdobramento desse processo, está intimamente
relacionado com a dificuldade de viver com a diferença, realizar ações conjuntas e, em última
instância, estar com o outro. Assim, a produção de subjetividade fica atravessada por valores
individualistas, que por sua vez, retroalimenta a distância entre os sujeitos humanos. Observase que tal posição implica em uma espécie de fechamento do eu que empobrece a vida e o
entendimento acerca do mundo e dos demais sujeitos.
Essa característica gera, por consequência, um contexto societário que incentiva um
modo muito precário de experienciar o mundo. Somado ao desenvolvimento de tecnologias
que permitem estar com o outro na distância segura da mediação realizada pelo computador
e/ou smartphone, observa-se o contínuo fechamento do homem contemporâneo em si mesmo
a partir da vivência no universo online, desprezando a relação de trocas face a face que
confere densidade a vida (Bauman, 2011).
Isso nos remete ao segundo ponto de interesse nesse simpósio, o debate sobre a
experiência. Desde a fundação da Psicologia moderna, a debate acerca da questão foi
realizado a partir de diferentes perspectivas e abordagens de pesquisa. De modo geral,
observa-se uma preocupação em definir critérios para uma experiência que possa ser
verdadeiramente formativa e significativa para o sujeito humano.
Inicialmente, enquanto condição para experiência, temos a necessidade de
continuidade, ou seja, é a sequencia de experiências que conectadas entre si fornecem sentido
a um todo, sendo essa totalidade que constrói o que entendemos por sujeito. Na segunda
metade do século passado, encontramos a aproximação da experiência com a dimensão
poética (conforme apontado por Cunha, 2010), que por sua vez, flerta com uma noção na qual
a condição da experiência é o acontecimento, que conforme afirma Romagnoli (2006), está
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intimamente ligado com o imprevisível e o singular, potências que atualizam os processos de
mudança.
Esses pontos acima indicados estão articulados com uma análise da formação humana
no contexto presente. Que efeitos as experiências propiciadas pela condição contemporânea
tem gerado nos homens? Elas têm possibilitado as condições para experiência formativas, seja
na análise do existente, seja na constituição do novo? De que forma elas potencializam a
ampliação do entendimento de si e do mundo se os fenômenos (em especial pelo advento das
novas tecnologias e dos valores da sociedade de consumo) são percebidos e sentidos de modo
fragmentado?
Tais mudanças observadas nas análises no campo ético, experiencial e estético geram
efeitos na dimensão política. Segundo Mancebo (2002), o espaço público torna-se cada vez
mais privatizado. Não é possível demarcar de forma clara a distância entre as demandas
societárias e impressas pelo sujeito em sua ação. Um exemplo interessante desse processo é a
inserção maciça dos jovens nas redes virtuais, transformando esse espaço que pode ser
acessado por todos sem restrição de tempo e/ou espaço, em um campo no qual é possível
expressar diferentes tipos de sentimento, opinião ou forma de atuação sem os possíveis efeitos
colaterais do contato direto com o outro.
As cidades transformam-se em espaços amorfos; as ruas, lugares de passagem. A
ligação com o lugar aonde se vive é frágil e, consequentemente, a ação para melhoria das
condições de existência, que implicam em inserção no campo público-político se tornam cada
vez mais escassas e, quando acontecem, questionáveis do ponto de vista dos objetivos de suas
formas de manifestação.
Podemos afirmar que, nesse contexto, a subjetividade ganha contornos trágicos. Ao
mesmo tempo em que se vive em uma sociedade na qual o acesso aos bens de consumo e
objetos de satisfação encontra-se amplamente disseminado, o que poderia desdobrar em uma
sensação de felicidade continuada, o que temos ao fim é o aumento de demanda para os
profissionais psi, denunciando a falha na promessa de uma vida longe de sinais de malestar e
desconforto.
Assim sendo, o sujeito contemporâneo vive uma condição de esmagamento. Se na
modernidade ele foi tomado como livre e detentor de capacidade de intervenção e formulação
da própria vida, na atualidade, essa promessa veio cobrar o seu preço. O discurso corrente que
coloca a cada um a tarefa de guiar a própria vida sem a necessidade de apoios e/ou suportes
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institucionais, confere ao homem moderno uma nova versão do mito de Sísifo: eterno trabalho
de fazer-se, retomando ao fim do processo com a sensação de que está voltando ao ponto de
partida.
Conclui-se, conforme foi possível foi possível pontuar nessa reflexão e poderá ser
retomado nos demais trabalhos desse simpósio que a Psicologia possui um complicado
caminho que imbrica pesquisa e prática. Ambos implicam no desenvolvimento de diferentes
olhares sobre o homem de nosso tempo, de forma a potencializar novos tipos de entendimento
e intervenção.
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O presente trabalho tem por objetivo discutir o modo pelo qual as subjetividades
contemporâneas são atravessadas pela lógica cartesiana do homem racional, especificamente
na esfera daquilo que tratarei neste trabalho como sendo uma proposta moral do pensamento
de Descartes. Discutirei brevemente alguns preceitos básicos da filosofia cartesiana e tentarei
trazer tais discussões para o contexto atual, debatendo o modo pelo qual a moralidade
contemporânea parece ser disposta enquanto subjetividade normativa para o homem hodierno.
No que tange à Psicologia, entendo que esta se apresentou como dispositivo para a
manutenção destas normativas e possivelmente exerça até hoje certa influência sobre a
experiência da subjetividade.
Ao realizar um breve levantamento bibliográfico a partir de autores contemporâneos,
busquei debruçar-me sobre aqueles que abordaram questões pertinentes à moralidade
cartesiana e a subjetividade.
Em um resgate histórico, necessário ao entendimento do contexto temporal em que
estas ideias emergiram, chegamos ao período que corresponde à transição do Renascimento à
Idade Moderna (séc. XVII), berço da filosofia de René Descartes. Pensador que vislumbrou a
descoberta do conhecimento verdadeiro, alcançado através da razão do eu pensante:

O pilar do novo saber filosófico e científico é, portanto, o sujeito humano; a
consciência racional, e em todos os ramos do conhecimento, a idéia sólida de
um “eu” capaz de dominar, pelo uso correto da razão, qualquer tipo de
fenômeno (Costa, 2014, p. 969).

Toda a verdade só seria alcançada através do raciocínio, capacidade inata e exclusiva
do homem, aquilo que o diferencia dos animais. Enquanto os animais possuem apenas um
corpo, o homem alia “o corpo mecânico à mente capaz de raciocínio” (Goodwin, 2005, p. 49).
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Poderíamos supor que tal perspectiva acaba por difundir a confiança no homem e no
seu poder. Se aquilo que é dotado apenas de corpo seriam máquinas puras segundo os
pressupostos cartesianos, àquilo que humaniza o homem é sua alma pensante.
As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores
virtudes, e os que só andam muito lentamente podem avançar muito mais, se
seguirem sempre o caminho reto, do que aqueles que correm e dele se
distanciam (Descartes, 1996, p. 65).

Com Descartes, a subjetividade passa a ser reconhecida na Filosofia. Ganha forma ao
ser vinculada à consciência e ao seu status de única produtora de todas as verdades. Emerge
“o sujeito cartesiano extirpado de seu corpo e identificado com a consciência abstrata e
autocontida” (Costa & Fonseca, 2008, p. 515).
Para Cardoso (2005), Descartes parece atribuir o sentido da moral enquanto expressão
máxima da sabedoria do homem. A moral acabaria por coroar a perfeição do homem
cartesiano ao pressupor a suspensão dos juízos pessoais em função do exercício de
racionalidade.

Nessa perspectiva, [...] o código moral apresentado por Descartes no
Discurso do Método, derivam diretamente de suas regras do método para
busca da verdade e uma vez que elas substituem as virtudes cardinais, fica
claro, que este código moral não poderia ser entendido como provisório e
substituível, mas, ao contrário, é permanentemente necessário na medida em
que promove o progresso das investigações acerca da verdade, mantendo
assim sua aplicabilidade (Martins, 2014, p. 37).

Ainda segundo mesma autora:

O juízo moral, ou seja, a deliberação acerca de como devemos agir, por ser
uma ação da razão, vai depender também da faculdade ativa da vontade e do
conteúdo fornecido a esta pelo entendimento. Por derivar das regras do
método, o juízo moral envolverá igualmente análise, revisão, ordem e
percepções claras e distintas dos conteúdos dos nossos pensamentos
(Martins, 2014, p. 20).

Partindo destes pressupostos cartesianos apontados aqui, que claramente não esgotam
a discussão acerca da filosofia de Descartes, poderíamos discutir aspectos genéricos que
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passam a ser concebidos na lógica deste pensamento. Grosso modo, nota-se que a ideia de um
homem imperante passa a ser disseminada com a filosofia de Descartes e, postas estas regras
de formatação para o homem, parece-me que há subentendida a crença em um homem
centrado e empoderado, por natureza. Consequentemente, a apreensão da humanidade como
detentora de uma qualidade moral inata.
Discutir a subjetividade neste ponto nada mais é que uma tentativa em diagnosticar a
forma pela qual alguns preceitos cartesianos são radicalizados na contemporaneidade. Creio
que o projeto moderno de valorização do homem corroborada pelas máximas cartesianas,
ainda hoje, exerça influência na constituição da subjetividade. O homem contemporâneo
ainda se vê marcado pelas diretrizes da Modernidade.
Neste sentido, refletir sobre o homem contemporâneo empossado da herança moderna
abrangeria um aglomerado de problemáticas que se darão a partir de sua emancipação da
natureza e, não obstante, dos outros homens. O homem dominador da natureza torna-se
concomitantemente dominador de seu destino, capaz de eleger seu caminho e conquistar, por
seus próprios méritos, aquilo que desejar.
Compreender o conceito moderno de subjetividade pressupõe o entendimento desta
enquanto unidade, centrada em um eu conhecedor, capaz de “forjar uma identidade consigo
mesmo” fazendo com que o sujeito seja o ponto de partida do conhecimento ao “promover a
certeza pela razão” (Britto, 2012, p. 4).
O nascimento da ciência psicológica viabilizou por meio de seus instrumentos
metodológicos o estudo e, a modernidade acreditou ser conseqüente a isto, o domínio da
subjetividade. Mas este controle só seria possível com a redução da subjetividade a uma
unidade sintética, ou seja, em um eu. Sendo assim as “concepções psicológicas apontariam
para um núcleo, um centro da consciência, da personalidade, da identidade, que pressupõe
certa regularidade, previsibilidade e permanência” (Filho & Martins, 2007, p.16).
A Psicologia estaria diante de seu grande dilema ao reproduzir “no plano teórico a
ambigüidade da posição de seu objeto: o sujeito dominador e dominado; o indivíduo liberto e
reprimido” (Figueiredo, 2008, p.26). Acabou assumindo obrigações enquanto cânone da
ciência moderna, e com isso assumiu concomitantemente a determinação como eixo de sua
prática. Mostrou-se desta forma produto da modernidade e de seus preceitos deterministas.
Um homem onipresente, onisciente e onipotente foi forjado na Modernidade, e parece
buscar o gozo do poder conquistado anteriormente no momento presente. Distanciado do
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outro, este eu contemporâneo vai se constituindo tomando a si mesmo como princípio e fim
último de suas ações.
Além do individualismo, outra problemática que se desdobra deste movimento
autocentrado pode ser observado no que diz respeito à constituição da subjetividade
contemporânea. Ao homem é dado o poder e a obrigação de controlar-se, medir-se, adequarse, reorganizar-se e superar-se de modo a se manter em conformidade com as expectativas
globais. Poder que foi e continua sendo ratificado pela Psicologia, ao passo que esta ciência
tem incentivado a ideia de que o indivíduo é o único responsável por si e pelo seu destino.
Neste aspecto, podemos delatar o entendimento de uma subjetividade normatizada, que
generaliza o potencial de todos os homens, independente do contexto e circunstância em que
se encontra inserido. Todos devem ser capazes de captar as expectativas que lhe são
depositadas diariamente e corresponder positivamente a cada uma delas. Todos devem bater à
meta, afinal, a razão garante a capacidade individual e inquestionável de lidar com as
adversidades que, por ventura, possam vir a interferir em seu projeto.
A aproximação entre as noções de subjetividade e moral defendida por Descartes
aponta para aquilo que chamarei de tipificação do comportamento moral. Quero dizer com
isso que moralidade estaria mais definida por sua conformidade com a subjetividade
aparentemente padronizada pela contemporaneidade em seus traços modernos de
prosperidade do que propriamente com vivência de valores que contemplem o bem coletivo.
Ser moral, neste caso, não garante um homem comprometido com o social. Mas garante um
homem que se responsabiliza incondicionalmente pela manutenção das regras que
fundamentam o modo de vida contemporâneo.
Uma sociedade capitalista tem como mentor o homem contemporâneo à medida que
este a produz incessantemente, dia após dia. E este mesmo homem torna-se também vítima
dela, quando incapaz de estear seus princípios fundantes.
A subjetividade contemporânea estaria, portanto, abotoada à competência moral.
Competência essa que não diferencia os homens por seus valores, mas por sua potencial
funcionalidade à engrenagem que mobiliza os interesses sócio-político-culturais que regem
nosso tempo.
Quanto a Psicologia, é como se esta fomentasse o discurso eclético de entendimento
da condição de ser singular do homem. Todavia, esse processo acontece em meio a uma
demanda e uma rede que trata a singularidade a partir de uma normativa global que possibilita
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seu controle local e individual, sendo inclusive pela própria Psicologia um de seus principais
reguladores.
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Este texto tem como objetivo levantar a reflexão sobre a questão da alteridade e o
convívio com a diferença, partindo da constatação sobre a segregação observada nas cidades e
pontuando reflexões sobre como se vive essa relação na sociedade atual. Como metodologia,
será utilizada a pesquisa bibliográfica.
Para dar início à discussão, faz-se necessário abordar o conceito de alteridade.
Pagamunici (2008) faz uma revisão do conceito a partir de Jovchelovitch e Jodelet. Expõe que
a alteridade é indispensável ao reconhecimento do sujeito no mundo e à construção de sua
identidade, a partir do reconhecimento do “outro”. A alteridade é o espaço da diferença
elaborada: a condição do “outro”. É um processo que ocorre em uma sociedade plural e que,
ao mesmo tempo, remete à diferença e à identidade.
Na contemporaneidade, entretanto, as relações estabelecidas pelos indivíduos estão
cada vez mais associadas à sociedade do consumo e à lógica de mercado. Silva e Carvalho
(2013), ao discutirem a questão da diferença a partir da obra de Bauman, observam que na
sociedade contemporânea há uma mudança no sentido das relações grupais, interpessoais e
comunitárias. Na sociedade de consumo, a construção da diferença está relacionada à
capacidade de acesso a determinados objetos, sendo parâmetro de diferenciação social. Surge
então uma sensação de pertencimento, de pretensa estabilidade e afastamento daqueles que
não são reconhecidos como iguais. Contudo, conforme apregoa Bauman (2010), não se trata
de pessoas vinculadas entre si, mas sim uma aglomeração, onde os indivíduos se juntam, se
dispersam e voltam a se reunir guiados por temas relevantes. Assim, a proximidade com o
estranho é tomada como sinal de perigo e causa de medo e ansiedade.
De acordo com Mancebo (2002), na sociedade capitalista neoliberal, com os meios de
comunicação de massa, cria-se a sensação de que há uma cultura hegemônica, globalizada e
mundial. A partir disso, é propagado é um discurso falacioso que ostenta a ideia de suposta
homogeneidade de formas de viver, onde a diversidade entre grupos próximos deve ser
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padronizada e o “outro” é sempre aquele que está distante, que não faz parte do convívio
(Bauman, 2007).
A partir desse ponto de vista, o que se observa é que a configuração das cidades
modernas denunciam as formas paradoxais de lidar com a diferença. A primeira estratégia
construída para afastar a ameaça do estranho e demarcar a diferença consiste na construção de
um discurso que identifica o grupo de diferentes como uma espécie de “resto” da
comunidade, o qual não atende a critérios de enquadramento em um contexto social
específico, o que justificaria sua exclusão do espaço relacional demarcado (Silva & Carvalho,
2013).
Isso pode ser observado em projetos de atendimento às comunidades mais vulneráveis,
desenvolvimento e urbanização de bairros periféricos, bem como formação de mão-de-obra
qualificada e emprego nestas áreas, gerando uma ambivalência ao manter os indivíduos
diferentes assistidos, mas também afastados, sendo classificados como “guetos comunitários”
(Bauman, 2007).
Souza (2006), a partir de reflexões Boaventura de Souza Santos, coloca o exemplo das
associações de moradores que, à margem de um Estado omisso, se convertem em instâncias e
referenciais do mundo jurídico para os pobres, constituindo uma “juridicidade alternativa”.
Esta vem a ser o produto de uma situação de opressão – o “direito dos oprimidos” e parte de
um processo social e político mais amplo que visa reduzir a exclusão criando ou recriando
uma identidade alternativa, ainda que subalterna.
Assim, a diferença tanto pode aproximar como afastar grupos. A diferença não está
relacionada apenas ao “outro”, mas também à representação que fazemos dele. Os aspectos
culturais estão situados historicamente, em um determinado espaço e tempo, adicionados do
simbolismo criado coletivamente. É o contexto histórico que indicará a diferença entre o
“outro” e o “mesmo”, uma vez que são mutáveis ao decorrer do tempo.
Silva e Carvalho (2013) afirmam que o indivíduo não responde de forma meramente
passiva às regras de um sistema social, o que gera resistências e inadequações ao contexto
vivido. Tal reflexão aponta para a questão de que todos, em maior ou menor grau, são
diferentes, estranhos, estrangeiros, ou até mesmo resíduos de determinadas comunidades.
Então, evitar o estranhamento e a diferença torna-se difícil, sobretudo nas grandes cidades,
onde se observa a estreita proximidade entre estranhos e a tentativa de afastá-los.
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Além das muitas tentativas de segregação e de afastamento da diferença, que inclusive
encontram legitimação nos inúmeros discursos e práticas do cotidiano das cidades, é notável o
medo excessivo e “justificado” socialmente, indicado pela valorização da segurança, dos
“muros” e câmeras de vigilância.
Souza (2006) cita Elias ao pontuar que t“medo, violência e muros nada têm de novo na
história, é lógico; o que parece ser novo é a intensidade, a complexidade e o contexto” (p.
492). Para o autor, a complexidade e a intensidade desses fatores são assustadoras após
séculos de suposto “processo civilizador”.
Silva e Carvalho (2013) afirmam, a partir de Bauman, que o medo em relação ao
diferente caracteriza uma posição chamada de “mixofobia”, que impulsiona a construção de
ilhas de similaridade e identidade em meio à diferença, tendendo à homogeneização dos
espaços públicos nas grandes cidades. A priorização da dimensão privada em detrimento das
trocas em espaços públicos é um indicativo desse processo, que, por sua vez, engendram
políticas que fortalecem ainda mais a segregação manifestada.
Na atualidade, a política se mostra predominantemente como “biopolítica póspolítica”, destinando-se à regulação da segurança e do bem-estar das vidas humanas e à gestão
especializadas. De acordo com Zizek (2014), o que se observa, com isso, é a administração
especializada, despolitizada e socialmente objetiva, bem como a mobilização das pessoas
através do medo, sendo este um elemento constituinte fundamental da subjetividade de hoje.
Esta “política do medo”, como define o autor, centra-se na defesa contra o assédio ou a
vitimização potenciais.
Atualmente, a tolerância liberal perante os outros, o respeito pela
alteridade e a abertura a ela, é contrabalançada por um medo
obsessivo de assédios. Em resumo, o Outro está muito bem, mas só na
medida em que esse Outro não seja realmente outro. [...] Meu dever de
ser tolerante para com o Outro significa efetivamente que eu não
deveria me aproximar demais dele, invadir seu espaço. Em outras
palavras, deveria respeitar a sua intolerância à minha proximidade
excessiva. O que se afirma cada vez mais como direito humano central
na sociedade capitalista tardia é o direito a não ser assediado, que é o
direito a permanecer a uma distância segura dos outros.[...] (ZIZEK,
2014, p. 46, grifo do autor).
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para atender a essa finalidade. O que se observa nas cidades são espaços repletos de pessoas
que se encontram como átomos desconectados, reconhecendo-se muito mais pelas diferenças
entre si do que pelo que há de comum (Silva & Carvalho, 2013).
Na sociedade atual, embora a tolerância seja tomada como ideia de ordem e resposta
principal para os entraves culturais e conflitos sociais, Pereira (2013) defende que ela não
consiste em uma alternativa satisfatória, pois a ideia de tolerância pressupõe um
distanciamento em relação a outrem, pois só se tolera aquilo que, a princípio, não
toleraríamos, por mais paradoxal que possa parecer. A tolerância, então, se traduziria como a
“razão do mais forte”, ou seja, o tolerante se investe de poder sobre aquilo que se tolera,
modelando o outro conforme sua representação cognitiva.
De outro lado, a procura pelo consenso também não dá espaço à diferença pelo fato de
se direcionar pela busca da igualdade e, no máximo, tolerar a diferença. Considerando um
contexto democrático, o consenso serve como um aparato de legitimação procedimental que
organiza e sistematiza as relações sociais, no entanto, não se mostra hábil ao singular
reconhecimento da diferença. Há uma dimensão que retira do diálogo aquele que não
apresenta as condições mínimas para a interlocução. A mesma crítica é estendida também ao
multiculturalismo, que “mantém-se ainda no registro metafísico do contrato social, pois supõe
a mera coexistência pacífica de culturas ou identidades culturais em um espaço de tolerância
recíproco” (Pereira, 2013, p. 319).
Se estas três alternativas - tolerância, consenso e multiculturalismo - restam
insuficientes para abarcar o problema do reconhecimento da diferença na contemporaneidade,
o que esta revisão bibliográfica tem a nos oferecer? Caminhando para a conclusão do texto,
citaremos algumas alternativas propostas pelos autores.
Há uma atitude tomada perante o diferente, denominada por Bauman (2013) como
“mixofilia”. Como bem expressa seu sufixo – filia – a ideia de amizade, tal postura implica na
aproximação ao diferente e na convivência em espaços “hospitaleiros” que fomentam a
solidariedade, potencializando novos encontros. Contudo, essa experiência tem se tornado
cada vez mais rara, pois as próprias cidades obstaculizam esse tipo de encontro.
Pereira (2013) retoma a filosofia de Derrida para asseverar que é necessário algo
anterior para que a razão comunicativa integre o outro. É preciso a própria recepção do outro
pela via da hospitalidade incondicional, a qual pressupõe que alguém seja compreendido
como outrem independentemente a qualquer ato de fala.
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Derrida coloca a questão da hospitalidade enquanto lei incondicional e ilimitada,
“como o oferecimento do lar a quem chega de fora, ao estrangeiro da subjetividade” (Pereira,
2013, p.318), em contraposição às leis que se dirigem a direitos e deveres condicionados e
condicionais, a exemplo dos Tratados e Convenções entre nações. Nesse sentido, observa-se
que o cosmopolitismo jurídico guiado por leis de hospitalidade condicional se mostra incapaz
de oferecer respostas satisfatórias aos inúmeros conflitos decorrentes da diferença entre
culturas. Derrida a expressa como manifestação de loucura e transgressão da lógica do
contrato, onde se recebe aquele que é estrangeiro, que não é esperado nem convidado. Tal
postura é impossível de ser legislada ou organizada institucionalmente (Pereira, 2013).
Com esta discussão, mediante a pesquisa de autores que debatem questões
relacionadas à contemporaneidade, alteridade e diferença, foi possível perceber que as
normatizações, regras de conduta e teorias são insuficientes para responder à problemática em
questão, justamente porque o convívio satisfatório com o outro e com a diferença escapa à
mera racionalização. E é neste campo “não formatado” que o psicólogo é chamado a intervir.
O que merece atenção, neste caso, é que precisamos dimensionar como as teorias/abordagens
que elegemos para balizar nossa atuação se posicionam diante da iminência destes modos de
subjetivação na contemporaneidade e, para além disso, repensar a nossa própria capacidade de
se relacionar com a questão da alteridade.
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Este trabalho busca explorar o lugar da experiência na sociedade contemporânea ao
refletir sobre a maneira com que o sujeito tem vivenciado as experiências que lhe ocorrem e
as principais consequências deste processo para a subjetividade.
Enquanto definição, Dewey (1985) diz que “toda experiência é o resultado de
interação entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo no qual vive” (p. 95), sendo
assim, para analisar a experiência, mereceu destaque neste estudo a relação entre o sujeito e a
contemporaneidade.
Bondía (2002), a partir do par experiência/sentido, apresenta o seu pensamento sobre a
educação. E a partir da convicção de que as palavras produzem sentidos e criam realidades, o
autor afirma que as palavras determinam o pensamento porque não se pensa a partir de uma
suposta inteligência, mas através das palavras.
O mesmo autor afirma que o pensar não é “raciocinar”, “calcular” ou “argumentar”,
“mas é, sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece” (p. 21). O poder das
palavras está em produzir sentido e criar realidades. O sentido ou a falta dele estão
relacionados à palavra, e também, o modo como cada indivíduo se coloca diante de si mesmo
e dos outros.
Assim, a maneira pela qual o sujeito se relaciona com o mundo ao seu redor, como ele
enxerga o que lhe ocorre e acontece, a forma com que percebe, sente e nomeia é permeado
pelas palavras. Portanto, a palavra transformada em experiência não é aquilo entra pelos olhos
e ouvidos, mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir.
A partir do que foi pontuado acima, Bion (1994) menciona que o pensar é algo
inerente ao ser humano, mas não pré- determinado, cabendo ao homem a busca pelo seu
desenvolvimento mental. Entretanto, é possível observar que na contemporaneidade esse
sujeito histórico que é transformado pela realidade atual ao mesmo tempo em que a
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transforma não tem sido tocado pelo o que lhe acontece, e isso é o oposto do que Bondía
(2002) define como sujeito da experiência.
Benjamin (1991) corrobora com as ideias acima citadas ao observar a pobreza de
experiência que há na atualidade: nunca houve tantos acontecimentos, nunca se teve tanta
informação, porém a experiência é cada vez mais rara. Bondía (2002) menciona quatro razões
para isso: o excesso de informação, de opinião e de trabalho e a falta de tempo. O autor
pontua que o excesso de informação é quase que o oposto da experiência, uma vez que não
deixa espaço para que aquele ocorra. O autor faz uma crítica à sociedade da informação que
está sempre correndo atrás de saber e conhecer mais, no entanto, este excesso impede que ele
apreenda e se aprofunde na informação obtida.
Em segundo lugar, além de informado, o sujeito contemporâneo é alguém que opina
sobre tudo o que se passa. É um sujeito produzido e manipulado pelos aparatos da informação
e da opinião, é alguém que fica impossibilitado da experiência. Além disso, a experiência é
ainda mais rara pela falta de tempo. Na atualidade tudo é feito depressa. O estímulo é curto e
fugaz e é logo substituído por outra excitação efêmera. Silva (2012, p.69), influenciado por
Bauman, observa que na contemporaneidade o único objetivo “de estar em movimento é
permanecer em movimento”. As vivências são instantâneas, pontuais e fragmentadas. A
obsessão pelo novo impede uma conexão entre os acontecimentos e dificulta o
desenvolvimento da memória.
Com isso, esta sociedade do consumo está gerando uma época de esquecimento. O
mesmo autor fala das consequências prejudiciais que este ponto traz aos indivíduos uma vez
que aprender com o passado deixa de ser algo relevante. Segundo o autor, pode ser “suicida se
as relações entre os atos e suas consequências são aleatórias e efêmeras e passam por
mudanças sem aviso prévio”. (Silva, 2012, p. 64).
Esta é a lógica de um mundo de reflexo e não de reflexões: os fatos ocorrem
simplesmente, não há formação nem transformação, Bondía (2002) complementa ao dizer
que:
O sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um
consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso
impenitente, eternamente insatisfeito. Quer estar permanentemente excitado
e já se tornou incapaz de silêncio. Ao sujeito do estímulo, da vivência
pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada
lhe acontece. Por isso, a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e
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de memória, são também inimigas mortais da experiência. (Bondía, 2002, p.
23).

Por fim, o autor afirma que o excesso de trabalho é inimigo da experiência e critica o
clichê que a teoria vem dos livros e a experiência do trabalho, como se a existência estivesse
no fazer as coisas. É neste ponto que o autor expõe algo belíssimo: para que algo nos
aconteça, é necessário silenciar, é necessário parar um pouco para olhar, escutar e pensar; e
então, olhar com mais afinco, escutar com mais atenção, pensar mais devagar; é necessário
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, a crítica, a vontade; deixar de lado o
automatismo da ação; é necessário se deixar sentir, se deixar penetrar; é necessário dar-se
tempo e espaço.
É possível a partir disso concluir que o sujeito da experiência não é o sujeito do saber,
nem do trabalho, nem da informação; o sujeito da experiência é reconhecido não por sua
atividade, mas por sua receptividade e abertura, uma vez que a experiência é o “espaço onde
têm lugar os acontecimentos” (Bondia, 2002, p. 19).
Heidegger (1987) deixa clara a definição acima de sujeito da experiência:
[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos
alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando
falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós
a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos
alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer
uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios
pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim
transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso
do tempo. (Heidegger, 1987, p.143).

Portanto, o sujeito da experiência, se expõe, e então, se permite ser transformado pela
experiência. Afinal, a experiência não é algo que acontece simplesmente, mas é algo que nos
acontece. O acontecimento pode ser comum, mas a experiência é singular e, geralmente,
irrepetível. Mas se a experiência é e sempre foi singular o que muda na sociedade atual?
Birman (2005) menciona que nas últimas décadas, o Ocidente se constituiu por uma
fragmentação da subjetividade, para o autor este é o aspecto fundamental do mal-estar na
atualidade. Já Ungier (2009) diz que a mudança também é devida a falência da tradição. A
autora menciona que na atualidade não é mais possível aos sujeitos se estruturarem com base
na tradição, mas sim através de um sistema complexo de escolhas. Além disso, lembra que há
uma liberdade ilusória ao advertir que aquilo que somos é fluído, pode ser usado somente nos
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“próximos meses”. A autora fala que somos livres para escolher, mas não controlamos o que
está disponível para escolha.
Com isso a forma de ser no mundo é completamente alterada, uma vez que agora cabe
a cada ser humano se moldar aos fluxos instáveis das mercadorias. O que significa que um
novo sujeito é exigido em cada lugar e espaço. Ungier (2009) a partir das ideias de
Lipovetsky afirma que há uma mudança radical na relação entre as coisas, tempo e o outro
devido ao fato do consumo ter entrado no lugar da economia de produção. Segundo a autora,
nas últimas duas décadas todas as experiências passaram a ser mercantilizadas: “todos os
lugares, a toda hora e em qualquer idade. Ou seja, cada um pode construir à la carte seu
emprego do tempo, remodelar sua aparência, moldar sua maneira de viver” (p. 3 e 4).
Diante deste contexto, movido pela crise das instituições, pela fragmentação da
subjetividade e da experiência, pergunta-se: como é possível o aprender da experiência, se é
necessário se reinventar a cada esquina? O que será do homem contemporâneo, que vê o
tempo passar, sem entrar em contato com as experiências que lhe ocorrem? Sem se
reconhecer como sujeito responsável por suas escolhas e por seus caminhos?
Ao analisar os conceitos e reflexões de Jorge Larrosa Bondía entre outros autores
acima citados, foi possível entender que o sujeito contemporâneo é incapaz de aprender da
experiência quando nada lhe sucede, lhe afeta ou lhe toca, uma vez que a experiência ocorre
no encontro entre o sujeito e algo que lhe acontece. O acontecimento pode ser comum, mas a
experiência é singular, ou seja, não é possível aprender da experiência de outra pessoa, a
menos que esta seja tornada própria.
E para que isso ocorra é necessário estar aberto a viver uma transformação. Esta
transformação ocorre apenas quando o indivíduo suporta a angústia do não saber (muitas
vezes) e se torna responsável por suas escolhas e se responsabiliza pela construção de seus
caminhos. Afinal, esta é uma abertura a algo desconhecido, que não é possível pré dizer.
Da mesma forma que a experiência, as palavras utilizadas neste trabalho tiveram como
propósito provocar inquietações dignas do tempo presente e levantar pontos de reflexão e
análise sobre as relações entre experiência e a subjetividade na contemporaneidade. Como
Bion (1987) menciona “como todas as boas respostas, elas estimulam ainda mais questões”
(p. 4).
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