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Introdução
O contemporâneo é descrito por diferentes autores como um tempo do qual é possível
se depreender transformações e mudanças culturais acentuadas. Sem adentrarmos diretamente
no complexo debate acerca do “pós-moderno”, termo que poderia servir para a nomeação do
surgimento de um provável novo tempo, o qual seria relativo à superação ou a um
desdobramento radical da modernidade, destacamos em nossa proposta de simpósio alguns
dos aspectos que caracterizam a atualidade, reforçando que estes não excluem os modos
estruturantes de outrora. Ao contrário disso, a atualidade está assentada em uma sobreposição
de tempos e consequentes características de cada um desses, como delineia Harvey (1992).
A ausência de ancoragens sólidas (Bauman, 1998, Giddens, 1993; Rojas, 2007), a
ultravelocidade e compreensão do espaço-tempo (Harvey, 1992), o individualismo
exacerbado, a preponderância do superficial (Lipovetsky, 2005) e do imagético espetacular
(Debord, 1997), dentre tantas outras particularidades integram as configurações sociais e
subjetivas do tempo atual, e, ainda que, por vezes aparentem predominância absoluta, não são
únicas e exclusivas, pois pela ideia de sobreposição de tempos, convivem com processos e
dimensões opostas e fincadas na cultura moderna. De todos os modos, em meio a esse cenário
caótico e multifacetado da contemporaneidade, destacaremos alguns dos impactos e
desdobramentos emergentes que sobretudo o esvaziamento pelo excesso produz nos modos de
subjetivarmos, centrando nossas reflexões na depressão enquanto sintoma social, no
movimento dos assexuais e na obrigatoriedade e alta difusão de um humor meramente
divertido.
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Objetivos
Nesse simpósio temático pretendemos focalizar alguns modos de subjetivação que, em
virtude das configurações do mundo contemporâneo, emergem com maior proeminência.
Destacando alguns dos ideais sobremaneira difundidos através das práticas sociais e
discursivas, ou em um termo geral, pelas culturas atuais, quais sejam: a superficialidade, o
esvaziamento nos e dos sentidos (Bauman, 1998), os processos de dessubjetivação e de
atenuação da virulência da vida (Lipovetsky, 2005), os quais podem ser sumarizados através
do ideal de um mundo altamente impregnado pelo light (Rojas, 2007) e por um processo de
“dessertificação do real” (Žižek, 2003).

Método
Embora cada uma das comunicações que compõem o simpósio realizem interfaces
entre a Psicologia com distintos aparatos e referenciais teórico-metodológicos e campos do
conhecimento (psicanálise, crítica da ideologia, o exame de dispositivos), o fio condutor e de
regularidade teórico-metodológica é de que nossas reflexões se guiam pela perspectiva de
uma análise crítica da realidade social e da cultura, de modo que o foco não se encontra em
analisar apenas os sujeitos ou as configurações sociais, mas sim de levar em consideração a
abordagem de que ambos os polos se constituem e são constituídos processualmente e de
modo inter-relacionado.

Resultados
Em um mundo em que a predominância do conflito é posta em segundo plano pela
busca incessante de consensos – enfatizando que isso não sugere, evidentemente, que não
existam conflitos e lutas no mundo atual, ao contrário disso, as configurações forjadas e
modeladas pelo capitalismo liberal e ocidental globalizado promovem um apaziguamento e
apagamento ideológico dos contrários a fim de promover a manutenção do próprio sistema –,
emergem distintos modos de subjetivarmos, os quais estão intimamente conectados a tal
lógica, e se manifestam em variadas dimensões da existência, seja pela negação de qualquer
ímpeto sexual, em um viver de baixa vivacidade ou mesmo pelo torpor de um humorismo
ligado ao divertimento obrigatório.
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Discussão
Discorrendo brevemente acerca de cada um dos modos de subjetivação no
contemporâneo estudados, apresentamos algumas das reflexões preliminares já empreendidas
e que serão foco da discussão neste simpósio.
Depressão
Não compreendemos a depressão como uma patologia, tal qual muitos autores
propõem, mas enquanto um sintoma social, entendendo-a como forma de subjetivar o laço
social, e os impasses para com ele. Um sintoma social não se explica simplesmente pelas
estatísticas que o envolve, e sim, muito mais, por tentar dizer uma verdade velada pelo
discurso dominante de uma dada sociedade (Melman, 2000). Desse modo, podemos entender
que atribuir a depressão ao indivíduo e a sua organicidade é parte do discurso dominante da
ideologia liberal atual que faz do individualismo a marca de nosso tempo. Este discurso do
“sujeito auto-fundante” é também causa do que o amarra, o deprime, o faz adoecer, num
movimento duplo – a explicação e o método de lidar com o mal é a própria causa do mal. Não
é só um discurso (sujeito auto-fundante, sujeito cerebral) e uma prática (psicopatologia
psiquiátrica, psicofarmacologia, neurociências) que nomeia e trata, mas sim um discurso e
uma prática que cria e sustenta aquilo que, supostamente, se propõe a combater. Nesse
sentido, procuramos abordar a “epidemia depressiva”, segundo atestam dados da Organização
Mundial da Saúde, como denúncia da experiência social na atualidade. Para além de uma
patologia, a depressão pode ser investigada como um sintoma do mundo, uma marca subjetiva
do indivíduo contemporâneo.
Assexualidade
Quando cotejamos as produções subjetivas do dispositivo de sexualidade com os
relatos que encontramos nos sites e com as pesquisas que se preocupam em caracterizar a
subjetividade assexual, fica evidente que a possibilidade de existência de uma identidade
assexual está integralmente atrelada ao modo de subjetivação implantado pelo dispositivo de
sexualidade. Tal dispositivo teve início através das práticas confessionais cristãs, cuja ordem
principal era a de colocar o sexo em discurso, exatamente aquilo que os assexuais tomam
como sua principal bandeira. Da mesma forma, o caráter de revelar uma essência do sujeito
continua extremamente preservado nos discursos dos assexuais. A universalização da
sexualidade através da Scientia Sexualis também é totalmente observável na fortíssima
confiança dos assexuais na ciência para legitimar e provar a veracidade da assexualidade. Nas
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comunidades virtuais mantidas pelos assexuais é notável a existência de um incentivo
deliberado, senão uma expressa solicitação, de que seus membros colaborem com pesquisas
científicas. A tribo dos assexuais não só almeja o veredicto da ciência como também tem se
esforçado para participar ativamente dela, como lembra Brigeiro (2013), procurando não
extinguir as representações de tipo binário e patologistas, como tem sido a luta de outras
minorias sexuais, mas desejando fazer parte da norma. Outra característica que é notável nos
discursos assexuais é a relação que eles por vezes mantêm com a ideia de pureza, de
gerenciamento de risco e de intensificação da produtividade, conceitos que também foram
importantíssimos para a expansão e fortalecimento do dispositivo de sexualidade.
Humor
A ampla difusão do discurso humorístico é notória no mundo contemporâneo,
bastando observar que esse “[...] tornou-se um imperativo generalizado, uma atmosfera cool,
um clima contínuo a que o indivíduo é submetido até no seu cotidiano.” (Lipovetsky, 2005, p.
112), estando associada a tal propagação indistinta uma exigência compulsória pelo chamado
“bom humor”. Assim, detê-lo (bom humor) passou a ser um atributo importante e algo
altamente valorizado socialmente (Lockyer & Pickering, 2001), ideia que, inclusive, criou o
consenso ilusório de que todos deveriam perceber o humor do mesmo modo e, indo além, o
humor passou a ser tão somente associado com “felicidade” e “estar feliz”. Destarte, no
mundo contemporâneo, o qual está sob a perspectiva de que nós não podemos estar
deprimidos (ainda que uma “epidemia depressiva” seja atestada pela OMS, como igualmente
apontado na parte da discussão em que tratamos da “depressão”) e devemos evitar quaisquer
conflitos, o ter um bom senso de humor passou a ser radicalizado e imperativo, de modo que
todos nós temos de estar felizes ininterruptamente, do contrário, como Billig (2005) reflete,
não seremos, não nos sentiremos e não seremos vistos como completamente humanos.
Entretanto, o humor não se trata tão somente de alegria, divertimento ou de coisas engraçadas,
ele veicula discursos sérios e pode conter críticas ferinas a ordem social estabelecida.

Conclusão
As condições e contexto sócio-histórico da contemporaneidade discutido pelos autores
referenciados inicialmente (Bauman, 1998; Debord, 1997; Giddens, 1993; Harvey, 1992;
Lipovetsky, 2005, Rojas, 2007) fortalecem em determinadas dimensões os modos de
subjetivação analisados (assexualidade, depressão e humor), o que permite afiançarmos a
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relevância contida nesses distintos fenômenos, vez que possibilitam visualizarmos aspectos de
como a realidade subjetiva e social contemporânea está estruturada, bem como que tipo de
relações humanas estão sendo produzidos em meio a tal caldo de cultura.
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Introdução
O tempo contemporâneo, ao contrário de qualquer outro na história da humanidade, é
aquele em que os mecanismos de funcionamento do discurso humorístico estão amplamente
disseminados, o que gera uma insólita euforia desmedida em que “se fazer a festa” e deter
uma perspectiva bem humorada frente a tudo passam a serem características mandatórias
(Billig, 2005; Minois, 2003). Esse acentuado aspecto de invasão do código humorístico nas
mais diversas práticas sociais e discursivas permitiu a Lipovetsky (2005) nomear a sociedade
contemporânea (igualmente denominada por ele de “pós-moderna”) como a “sociedade
humorística”. Segundo o autor apenas no mundo pós-moderno a sociedade “[...] pode ser
classificada de humorística, [uma vez que] apenas ela se instituiu globalmente sob a égide de
um processo que tende a dissolver a oposição, até agora estrita entre o sério e não-sério”
(Lipovetsky, 2005, p. 112).
Ao relembrarmos que um dos principais atributos do discurso humorístico é
justamente a mistura ou combinação entre estados discrepantes, quais sejam os do senso e do
nonsense (Palmer, 1994), fica crível afirmarmos que se o tempo contemporâneo é o tempo de
diluição de quaisquer oposições, de fato, tudo pode ser colonizado pelo humor. Contudo, ao
contrário do que se poderia supor e/ou afiançar a priori o humorismo não é estanque, unívoco
e detentor de apenas uma produção de sentidos, ele é essencialmente dialético como afirmou o
cartunista Ziraldo (Pinto, 1973), destarte está engendrado e se constitui por oposições (Billig,
2005). Desse modo, ainda que seja notória a presença e difusão de conteúdos e modos de
funcionamento humorísticos por toda parte, se faz necessário refletir quais perspectivas de
humor estão amplamente disseminadas, e, sobretudo, que tipos de discursos estão sendo
veiculados através da capa e égide humorísticas.
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Objetivos

O objetivo central dessa comunicação é colocar em perspectiva esse fenômeno de
invasão completa de toda realidade pelo humorismo. Ao enfatizarmos o caráter dialético que
detém, intentamos dar um passo para trás a fim de analisar e discutir ao que está associado
esse humor mandatório contemporâneo, o qual está engendrado na produção de
superficialidade, individualização e despontecialização do caráter crítico, o qual também é
constitutivo e inerente ao humor.

Método

O humor é entendido como uma manifestação discursiva, o que implica na
compreensão de que se trata de linguagem que mais do que comunicar dentro dos princípios
gramaticais,

é

produzida

por

meio

dos

distintos

contextos

sócio-históricos

e

concomitantemente produtora destes (Orlandi, 1999). Conforme tal perspectiva teórica, o
discurso humorístico jamais poderá ser restringindo a mero formato de linguagem, uma vez
que através dos mecanismos de funcionamento deste (ironia, paródia, sarcasmo, inversão de
sentidos, dentre tantos outros), é possível não apenas notar as incongruências existentes e as
quais estão sujeitos o mundo, a lógica, a própria língua, etc., mas também difundir e/ou
questionar ideias e posicionamentos sérios (Billig, 2005; Critchley, 2002; Lockyer &
Pickering, 2001; Weaver, 2011).

Resultados

O fato inegável de que o humor esteja por toda parte, o que permitiria avalizar que, de
fato, vivemos em uma “sociedade humorística”, contribui para a produção da superficialidade,
a qual é tão característica e acentuada na contemporaneidade (Lipovetsky, 2005). Além disso,
conectado à exigência de um bom humor constante em que tudo “deva ser divertido”, tal
perspectiva humorística favorece a erosão das fronteiras entre o sério e não-sério e a eclosão
de um humor por um lado meramente lúdico e por outro extremamente cínico. Ambos os
processos desembocam e promovem um entendimento de que humor é algo etéreo, apenas um
formato para expressão, o que eclipsa o entendimento de que o discurso humorístico também
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é um discurso ideológico, portanto vinculado a posições políticas e construído sóciohistoricamente e pelo qual se afirmam coisas para além da sua superfície. Consequentemente,
a ausência de divisões entre sério e não sério oculta de que pela via do humor também se
afirmam coisas sérias.

Discussão

A ampla difusão do discurso humorístico é notória no mundo contemporâneo,
bastando observar que esse “[...] tornou-se um imperativo generalizado, uma atmosfera cool,
um clima contínuo a que o indivíduo é submetido até no seu cotidiano.” (Lipovetsky, 2005, p.
112), estando associada a tal propagação indistinta uma exigência compulsória pelo chamado
“bom humor”, o qual se materializa no processo de internalização e individualização do
humor compreendido como característica pessoal (Attardo, 2014). Assim, deter um “bom
senso de humor” passou a ser um atributo importante e algo altamente valorizado socialmente
(Lockyer & Pickering, 2001), ideia que, inclusive, criou o consenso ilusório de que todos
deveriam perceber o humor do mesmo modo e, indo além, o humor passou a ser tão somente
associado com “felicidade” e “estar feliz”. Destarte, no mundo contemporâneo, o qual está
sob a perspectiva de que nós não podemos estar deprimidos (ainda que uma “epidemia
depressiva” seja atestada pela OMS) e devemos evitar quaisquer conflitos, o ter um bom
senso de humor passou a ser radicalizado e imperativo, de modo que todos nós temos de estar
felizes ininterruptamente, do contrário, como Billig (2005) reflete, não seremos, não nos
sentiremos e não seremos vistos como completamente humanos. Entretanto, o humor não se
trata tão somente de alegria, divertimento ou de coisas engraçadas, ele veicula discursos sérios
e pode conter críticas ferinas a ordem social estabelecida.

Conclusão

Seguindo a perspectiva de que tudo é político (Parker, 2007), todo discurso
humorístico, seja ele qual for, estará vinculado a determinadas ideologias, contribuindo tanto
no par produção/questionamento, quanto no par reprodução/reforço das ideias e discursos
transmitidos através do humor. Assim, o clima exigido no tempo contemporâneo de euforia,
felicidade e bom humor constante favorecem a superficialidade e a despotencialização da
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crítica, ou como resume Lipovetsky (2005, p. 131): “na realidade, é para um trabalho de
afrouxamento dos signos, a fim de livrá-los de toda gravidade, que se emprega o discurso
humorístico,

verdadeiro

vetor

da

democratização

dos

discursos

pelo

viés

da

dessubstancialização e da neutralização lúdica.”.
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A depressão é um objeto de pesquisa complexo. Essa constatação é possível ser feita
mesmo mediante uma superficial pesquisa bibliográfica sobre artigos e trabalhos produzidos
recentemente sobre o assunto. Existe uma vasta diversidade de abordagens associadas a
distintas perspectivas teórica/práticas.
A presença do tema não se circunscreve apenas ao universo científico, mas também se
espraia pelos meios de comunicação, pelo senso comum, pelo cotidiano, pela chamada
literatura de “auto ajuda”, pelas políticas públicas de saúde e outras esferas da sociedade.
Em Outubro de 2012, a OMS publicou um documento com dados estatísticos
informando que, atualmente, a depressão afeta mais de 350 milhões de pessoas em todo o
mundo, estando entre as principais causas de incapacitação. Por esse motivo, o título A
depressão, uma crise mundial foi o tema do Dia Mundial da Saúde Mental, em 2012. O
referido documento da OMS aponta, ainda, que há indícios de que em 2020 ela pulará pro
segundo lugar perdendo somente para a cardiopatia isquêmica, e em 2030 ela será a causa
mais associada a comorbidades em todo o mundo. Diante desse efervescer de discursos e
indicadores estatísticos, justifica-se a importância de se avançar no estudo sobre a depressão
visando compreendê-la como fenômeno extremamente complexo e desafiador que expressa as
mazelas decorrentes de modos de subjetivação estreitamente vinculados às condições de vida
da atualidade. (OMS, 2012)
Em nosso levantamento – nas bases DOAJ, Scielo, OneFile, Lilacs e Medline
(Bireme) - observamos que há uma maioria de artigos que pelo viés psiquiátrico tipificam a
depressão conforme as definições do DSM e/ou CID e também a associam a falhas
neuroquímicas, ou ainda às chamadas situações de risco (idade, gênero, e outras patologias
associadas). Por outro lado, vem crescendo, nas últimas décadas, as produções que remontam
a depressão ao cultural, ao social. O que eles têm em comum é o questionamento do estatuto
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patológico atribuído à depressão e a preocupação em refletir criticamente sobre o lugar
histórico-social-cultural em que ela se situa.
Nos aproximamos mais desse último grupo, é numa perspectiva que possa englobar o
psíquico junto com as condições sociais e culturais de existência que pretendemos pesquisar a
“depressão como sintoma social”.
As categorias de sintoma social e mal-estar contemporâneo foram convocadas, na
intenção de focalizar o ponto a que pretendemos nos ater – que é a noção de que essas
manifestações ditas “patológicas” por muitos autores são de fato formas de subjetivar o laço
social, e os impasses com ele. A ênfase então, é na ideia de que tal sintoma “epidemia
depressiva” denúncia uma especificidade, uma atualidade do laço social, grita uma verdade
dissimulada numa má adaptação individual; pra além de uma patologia, pode ser investigada
como uma marca subjetiva do indivíduo contemporâneo.
O conceito de sintoma social é também bastante complexo, por não haver consenso
quanto a seu entendimento, e por ser motivo de amplos debates. No entanto, abordaremos
aqui, de forma breve, um dos autores que discute esse conceito, pela opinião de que se faz
importante definir um pouco mais o que se quer dizer com essa ideia de sintoma social.
Melman (1992), em seu estudo sobre as toxicomanias, as eleva ao estatuto de sintoma social,
não somente pelas estatísticas envolvidas a essa questão, mas por acreditar que as
toxicomanias vem dizer uma verdade velada pelo discurso dominante da nossa sociedade e
que tal sintoma social se apresenta mais ameaçador justamente porque ataca a estabilidade do
próprio laço social. Para o autor, quanto mais hipócrita for uma sociedade, quanto mais ela
anuncia a liberdade individual e direitos dos homens, quando são ,de fato, aparências, e
quanto mais as escolhas se restringem e as condutas já são previstas, mais intensas são as
manifestações desses sintomas. Um sintoma social é “a verdade de nossa sociedade” (1992, p.
96).
Para realizar esse objetivo então, recorremos às fontes da literatura científica,
recortadas em dois campos teóricos e disciplinares: o psicanalítico, ele também, sub-recortado
no campo conhecido como Freud-Lacan e, por outro lado, autores e teorias do campo da
sociologia e antropologia que discutem especificamente as transformações socioculturais da
atualidade e seus impactos na subjetivação. Ainda assim, entre esses dois campos, buscamos
os autores que tratam diretamente da depressão, dos laços e vínculos afetivos e sociais, dos
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sintomas sociais ou mal-estares contemporâneos, do individualismo e do imperativo do gozo
e declínio do simbólico na atualidade.
No entanto, é importante reiterar que não se trata de uma pesquisa que utiliza da
metodologia psicanalítica, tampouco se define enquanto uma pesquisa em psicanálise; o que
parece ser possível afirmar é que a psicanálise, em seu estatuto teórico e epistemológico, é
aqui contemplada no intuito de definir argumentos essenciais a pesquisa, como sua noção de
sujeito, sua noção de sintoma, e a perspectiva ética e política que daí decorre.
Sendo assim, como já foi dito, na tentativa de traçar esse cenário em que essa
“epidemia depressiva” se apresenta, alguns atributos atuais do nosso laço social foram
elencados para essa discussão, pela hipótese de que estes estão intimamente relacionados com
a especificidade da depressão, são eles: o modelo do individualismo como configuração do
laço social atual, estando intrinsicamente vinculado a ele o imperativo do gozo como seu
regulador aliado à falência do simbólico. Ao nos referirmos ao laço social fica, de certo modo,
marcado que essa tarefa se faz em meio ao estudo do projeto da Modernidade, e da PósModernidade, e dos processos de subjetivação que delas derivam.
A importância dessa discussão é correlata da noção de que o imperativo do gozo,
associado ao esmorecimento do simbólico, se coloca hoje como regulador (ou por que não
segregador, como bem coloca Quinet; 1999) do nosso laço social, conduzindo ao que alguns
autores (Quinet, 1999; Safatle, 2004; Žižek, 1999), em referência à Lacan, vão indicar como
sendo o novo mal-estar.
Birman (2003, 2005) faz uma interessante reflexão sobre como são delineados esses
mal-estares na atualidade, enfatizando que o indivíduo contemporâneo cada vez mais não
consegue transformar sua dor em sofrimento. Essa quantidade intensa de estímulos que
chegam, combinada à ausência de mediadores de simbolização, vai gerando um caos
atordoante que somente permite o descarrego pelo corpo e ação, em detrimento da linguagem
e pensamento. Essa perda de dimensão simbólica determina uma subjetividade que se fecha
em si mesma. Na dor não há dimensão de alteridade, ao contrário do sofrer que narra uma
experiência. Daí vem, segundo Birman (2003, 2005), a passividade de quem sente dor; e a dor
que se medica. E, então, assistimos à ascensão da ilusão da medicalização da vida.
Essa interpretação nos remete à depressão por esta ser, segundo Kehl (2009), resultado
de um não enfrentamento do conflito – inaugurador da atividade psíquica, por este motivo é
que o sofrimento do depressivo é marcado pela inibição, e não pela produção de sintomas,
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como nas outras neuroses. Ao remontarmos novamente a Birman (2005), quando este afirma
ser a pobreza em desejar e fantasiar paradigmática do indivíduo contemporâneo, nos é
possível perceber a correspondência da depressão com o modo como o autor define o malestar na contemporaneidade. As compulsões e depressões são também paradigmáticas do
contemporâneo exatamente por aparecerem permeadas pelos discursos de vazio e
desvitalização. (Birman, 2005)
Por este motivo é que, a questão da medicalização se torna mais problemática no caso
específico da depressão, já que a solução medicamentosa nada mais é que o apaziguamento do
conflito. O indivíduo medicado se conforma, não questiona a razão de seu mal-estar, substitui
a tristeza pelo empobrecimento da vida psíquica; e é aí que se encontra a contradição: não é
exatamente esse cenário que configura o quadro da depressão? Ao isolar o conflito o sujeito
não só trai sua via desejante, comprometendo totalmente a dinâmica de sua vida psíquica.
Com a conformidade trai também sua perspectiva de um sujeito na luta de classes,
comprometendo a dinâmica social a qual faz parte. O sujeito “torna-se objeto de seu remédio”
(Khel 2009, p. 219).
E não é difícil encontrar índices que demonstram certa gravidade nessa situação, de
acordo com uma pesquisa da Anvisa esta declara preocupação com o surto de vendas de
antidepressivos que, numa pesquisa feita no Distrito Federal, mostra que a venda de
fluoxetina cresceu 83% em dois anos e que os cinco medicamentos mais vendidos nas
farmácias são psicotrópicos (Machado, 2012). Numa reportagem de 2007 para o Valor
Econômico, Chris Martinez registra o seguinte dado: “No Brasil, o mercado de
antidepressivos vem crescendo a taxas de dois dígitos, algo próximo a 22% ao ano, e
movimentando US$ 320 milhões”.
É nesse sentido que alguns autores trazem à tona o mais novo representante do
biopoder: o avanço do paradigma das neurociências que vem alcançando os mais diversos
saberes e práticas (Birman, 1999; Quinet, 1999; Roudinesco, 2000). Esse paradigma das
neurociências pretende explicar a totalidade das particularidades do psiquismo e da
subjetividade a partir do funcionamento bioquímico dos neurotransmissores. A medicação
psicofarmacológica, então, é a sua prática precípua de intervenção terapêutica. A própria
nomeação das patologias por essa psicopatologia (que já unificou patologias psicológicas com
neurológicas) é feita através da leitura dos efeitos dos medicamentos (Birman, 1999). Como
Birman (1999) tragicamente afirma, é o fim da concepção de história como fundamento da
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subjetividade. Numa síntese providencial, Roudinesco (2000) ilustra o que ela vai chamar de
estratégia de normalização: “Em lugar das paixões, a calmaria, em lugar do desejo, a
ausência de desejo, em lugar do sujeito, o nada, e em lugar da história, o fim da história” (p.
41).
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Introdução

Trazendo como sua principal bandeira a visibilização e a aceitação da assexualidade
como um modo legítimo de existência (Aven, 2014), a tribo dos assexuais vem ganhando
ampla divulgação na mídia e suscitando debates entusiasmados. Uma análise prévia da
literatura científica que vem sendo produzida acerca da assexualidade nos permitiu identificar
alguma multiplicidade no tipo de tratamento da questão. Existem aqueles autores que
entendem a assexualidade como uma disfunção física ou um transtorno psicológico (Bogaert,
2006; Portillo & Paredes, 2011); outros a descrevem como uma reação psicossocial às atuais
condições e usos da sexualidade (Pryzbylo, 2011; Chasin, 2013). Alguns trabalhos também
concebem a assexualidade como uma consequência das grupalizações, identidades e
subjetividades produzidas no contexto neoliberal e da internet (Munárriz, 2010; Gressgård,
2013). Não é possível, entretanto, identificar uma abordagem predominante, já que os
referenciais teóricos e metodológicos são diversos e o número e trabalhos é muito pequeno,
para se poder pensar em tendências gerais.

Objetivos

Podemos delimitar como objetivo principal desta comunicação a tarefa de construir
um entendimento do fenômeno da assexualidade a partir do conceito foucaultiano de
dispositivo de sexualidade. A partir desta tarefa pretendemos trazer para a discussão
acadêmica competente o fenômeno social que ora se impõe buscando dar inteligibilidade para
a assexualidade ao mesmo tempo em que atualizamos e ampliando o arsenal teórico que tem
sido utilizado para este fim.
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Método

Amparamos-nos na clássica metodologia de produção de conhecimento em ciências
humanas, a saber, a hermenêutica, visando cotejar nossa revisão sistemática de toda a
bibliografia científica sobre a assexualidade e o conceito de dispositivo de sexualidade tal
como descrito por Foucault. Optamos por este caminho por entendermos que o conceito de
dispositivo de sexualidade é capital para a compreensão e para as análises da sexualidade de
modo geral, seja no que se refere à produção de identidades ou aos sentidos que as práticas
sexuais têm carregado ao longo de nossa história recente.

Resultados
Segundo Deleuze, a ideia de dispositivo, pressupõe “antes de mais nada um
emaranhado, um conjunto multilinear(...) composto de linhas de natureza diferente”, no qual
“os objetos visíveis, os enunciados formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos em
posição são como vetores ou tensores. (2001, p. 1). Além dessa definição, trazemos a
destaque de Foucault em Microfísica do Poder (1979), quando escreve que “o dispositivo está
sempre inscrito em um jogo de poder” (p. 139). Destacamos que o dispositivo é sempre
produtor de algo, seja uma subjetividade, um novo significado, ou o simples empoderamento
de uma instituição ou sujeito. Por se tratar de um conceito dialético, uma das belezas da ideia
de dispositivo é que ela traz consigo as possibilidades de produzir rupturas em si mesmo,
característica essa que será importante para compreendermos o fenômeno da assexualidade.
Foucault, em sua História da Sexualidade I, relata que a relação do homem moderno
com o sexo se deu a partir de um dispositivo de sexualidade, que traz a importância de tornarse um dos principais dispositivos culturais e de subjetivação de nosso tempo. Através do
avanço do projeto iluminista, as aqueles três códigos que sustentavam o dispositivo de aliança
foram paulatinamente dominados por uma Scientia Sexualis. A Scientia Sexualis é um
conjunto de discursos e interesses amparados na legitimidade das metodologias científicas de
investigação, de produção de saber e, principalmente, amparados pelo status de verdade.
O ponto de ancoragem de Foucault é o poder implacável com o qual esse novo código,
a Scientia Sexualis, submeterá o sujeito integralmente. O sociólogo Anthony Guiddens, por
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sua vez, irá relativizar a assertiva foucaultiana ao enxergar essa relação, a relação do sujeito
com o discurso científico, através de um outro conceito que lhe é caro:
Sem negar a sua conexão com o poder, devemos considera-lo mais como um
fenômeno de reflexividade institucional em constante movimento. É
institucional por ser um elemento estrutural básico da atividade social nos
ambientes modernos. É reflexivo no sentido de que os termos introduzidos para
descrever a vida social habitualmente chegam e a transformam – não como um
processo mecânico nem necessariamente de uma maneira controlada, mas
porque tornam-se parte das formas de ação adotadas pelos indivíduos ou pelos
grupos. (1993, p. 39, grifo nosso).

Ou Seja, o que Giddens introduz aqui é uma outra dimensão do processo
modernização do sujeito. Sendo o discurso científico detentor de um portentoso título de
verdade, e no caso do período em que estamos falando, uma verdade totalmente nova e
promissora de um futuro glorioso, há uma pujante busca por parte deste sujeitos por
identificarem-se e formatarem-se a essas verdades, adotando tais discursos como receitas de
vida, metas, ou simplesmente explicações verdadeiras sobre o eu.

No caso da Scientia

Sexualis seu impacto no sujeito moderno foi o de posicionar, não o sexo, mas a sexualidade,
como um dos pilares identitários, talvez o maior de todos. “Somos forçados a saber a quantas
anda o sexo”, porque é ele que poderia dizer “a quantas andamos nós” (Foucault, 1988, p. 88).
As revoluções sexuais da década de sessenta mantiveram boa parte destas
características mas resinificaram, ou ainda lutam para ressignificar, os termos de normal e
patológico, a estigmatização e a marginalização de identidades e práticas não convencionais.
Assim, tais revoluções, longe de extinguirem o modo de subjetivação pela sexualidade e a
colocação da sexualidade como central na vida do sujeito, atrelaram essas características à
luta política por direitos e reconhecimento, reconfigurando ou esmaecendo as tradicionais
fronteiras de normalidade. Esse processo culminou com a realização máxima da sexualidade
como propósito e como um modo de vida, ao emancipa-la definitivamente da reprodução, do
casamento, ou de outras relações duradouras, pavimentando a relação despojada que hoje
mantemos com o sexo (Bauman, 2001).

Discussão
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Quando cotejamos as produções subjetivas do dispositivo de sexualidade com os
relatos que encontramos nos sites e com as pesquisas que se preocupam em caracterizar a
subjetividade assexual, fica evidente que a possibilidade de existência de uma identidade
assexual está integralmente atrelada ao modo de subjetivação implantado pelo dispositivo de
sexualidade. Tal dispositivo teve início através das práticas confessionais cristãs, cuja ordem
principal era a de colocar o sexo em discurso, exatamente aquilo que os assexuais tomam
como sua principal bandeira. Da mesma forma, o caráter de revelar uma essência do sujeito
continua extremamente preservado nos discursos dos assexuais. A universalização da
sexualidade através da Scientia Sexualis também é totalmente observável na fortíssima
confiança dos assexuais na ciência para legitimar e provar a veracidade da assexualidade. Nas
comunidades virtuais mantidas pelos assexuais é notável a existência de um incentivo
deliberado, senão uma expressa solicitação, de que seus membros colaborem com pesquisas
científicas1. A tribo dos assexuais não só almeja o veredicto da ciência como também tem se
esforçado para participar ativamente dela, como lembra Brigeiro (2013), procurando não
extinguir as representações de tipo binária e patologistas, como tem sido a luta de outras
minorias sexuais, mas desejando fazer parte da norma. Uma outra característica que é notável
nos discursos assexuais é a relação que eles por vezes mantém com a ideia de pureza, de
gerenciamento de risco e de intensificação da produtividade, conceitos que também foram
importantíssimos para a expansão e fortalecimento do dispositivo de sexualidade.

Conclusão

A assexualidade está muito longe de não pertencer aos mesmos jogos de poder e de
produção de subjetividade criados pelo dispositivo de sexualidade. Embora haja uma
contundente crítica à sexualidade atual, o cerne da assexualidade é todo cooptado de modo
que dificilmente haverá um desdobramento mais pujante de modo que os arranhões
superficiais provocados pela assexualidade no dispositivo de sexualidade logo estarão a
serviço de seu fortalecimento. É como se os assexuais estivessem dentro do monstro, sem
notar que são subprodutos deste.
1

Cf. http://asexystuff.blogspot.com.br/2008/10/research-on-asexuality.html;
http://www.asexualexplorations.net/home/extantresearch.html; http://www.asexualitystudies.org/;
http://asexualsexologist.wordpress.com/resources/research/
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