
RESUMO
O presente estudo discute os modos de vida no 
contemporâneo no que se refere à utilização de 
medicamentos ansiolíticos. As análises desse campo 
levaram a uma discussão paradoxal entre modos 
de vida que, ao mesmo tempo em que nos lançam 
em ritmos cada vez mais velozes e adoecedores, 
também produzem desejo de anestesiamento 
do corpo, para suportar a saturação que esses 
estilos de vida têm produzido. O filme “A pele que 
habito” é intercessor e recurso metodológico desta 
discussão, o qual permite falar sobre corpos que 
não têm aguentado mais os novos modos de viver 
e por isso, pedem uma nova ética para com a vida, 
uma política de recusa aos ritmos estafantes. 
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ABSTRACT
This study discusses the ways of life in the 
contemporaneity references regarding the use 
of antianxiety medications. The analysis in this 
field have led us to a paradoxical argument 
between ways of life which, while throwing 
us into ever faster and sicken rhythms, also 
produce an anaesthetization desire of the 
body, to bare the saturation in which we find 
ourselves. The movie ‘The skin I live in’ is a 
methodological feature of this discussion. This 
study talks about bodies that were not able to 
handle the new ways of living and therefore call 
for a new ethic towards life, a policy of refusing 
the exhausting rhythms.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho versa sobre modos de vida e 
produção de subjetividade no que diz respei-
to ao uso de medicamentos ansiolíticos e as 
políticas do tempo em voga no contemporâ-
neo. Utilizado para diminuir a ansiedade e a 
insônia, tais psicofármacos colocam em aná-
lise estratégias de poder que incidem sobre 
os corpos na atualidade. 

Os benzodiazepínicos, medicamentos per-
tencentes à classe dos ansiolíticos, torna-
ram-se os psicofármacos mais consumidos 
no Brasil e tem sido cada vez mais utilizados 
em diferentes países do mundo inteiro. A 
Organização das Nações Unidas (ONU) pu-
blicou em seu relatório que, desse 1990, os 
benzodiazepínicos são utilizados por mais 
de 200 países (UNITED NATIONS, 2008). O 
relatório anunciou que, no período de 1990 
a 1999, o consumo mundial deste medica-
mento chegou a 76 toneladas anuais. Dados 
obtidos pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) confirmam o aumento gradativo de 
pessoas que consomem ou já consumiram os 
benzodiazepínicos, sendo grande o número 
de usuários dependentes (WORLD hEALTh  
ORGANIZATION, 2001). 

O índice de consumo desses medicamen-
tos tem revelado não apenas um cuidado à 
saúde, mas também uma nova roupagem 
para se proteger dos novos modos de viver, 
os quais têm sido cada vez mais frenéticos 
e adoecedores. Nesse sentido, o aumento 
no consumo de medicamentos para a ansie-
dade não está dissociado dos modos de vida 
da atualidade, tampouco diz respeito apenas 
a questões individuais, mas, ao contrário, 
aponta para os processos de subjetividades 
característicos ao contemporâneo. 

De acordo com Guattari e Rolnik (2010), 
é possível compreender que atualmente vi-
ve-se em um período histórico-social onde 

é preciso se conectar cada vez mais às tec-
nologias do mercado. São inúmeros os mo-
delos de vida a seguir e em meio a tantas 
possibilidades, acaba-se por vivenciar uma 
desestabilização e fragilização da existência. 
Nessa constante desterritorialização, expe-
rimenta-se o que na atualidade tem se confi-
gurado – por meio do discurso e das práticas 
médicas – como psicopatologias: síndrome 
do pânico, transtorno de ansiedade genera-
lizado, transtornos depressivos, etc. Diag-
nósticos que, muitas vezes, são confundidos 
com fragilidade individual, e que separam os 
fatores sociais, políticos e econômicos que 
compõem estas formas de adoecimento. 

Nesse sentido, o processo de medicali-
zação da vida leva a pensar em dois pontos 
de vista possíveis de análise: o primeiro se-
ria compreender o uso de ansiolíticos como 
resistência aos modos de vida capitalista, os 
quais demandam cada vez mais trabalho e 
atividade do corpo. O segundo ponto de análi-
se seria pensar que a utilização desse medi-
camento aponta não para um movimento de 
resistência à velocidade da vida na atualida-
de, mas para um modo de participação nesse 
sistema, onde é necessário sentir menos os 
efeitos dos excessos que invadem o corpo, 
para continuar pertencendo a esta lógica. 

Em tempos onde é necessário estar 
sempre “por dentro” das órbitas do mer-
cado num constante processo de tornar-se 
cada vez melhor e mais competitivo, sur-
ge um cansaço profundo. Nas palavras de 
Ehrenberg (1998), o cansaço de tornar-se a 
si mesmo. Somos, de acordo com Ehrenberg  
(1998), sujeitos sem o lado de fora, desa-
possados do mundo e responsáveis por nós 
mesmos. De acordo com o autor, estaría-
mos diante de um momento social peculiar, 
onde não se tem o suficiente diante de uma 
exigência de ação para a qual nunca se res-
ponderá à altura.
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Em acordo com Pelbart (2008), o corpo, 
em suas limitações biológicas, tem demons-
trado cada vez mais o cansaço e a exaustão 
a ele submetidos. Os corpos têm aguentado 
cada vez menos as velocidades dos modos 
capitalísticos de viver, os quais nos lançam 
o tempo inteiro num processo – vivenciado 
como crise – de estar atento e pronto para 
resolver tudo que é demandado. 

O que é o corpo? É aquele que não aguenta 
mais. Como assim? O que será que o cor-
po não aguenta mais? O corpo não aguenta 
mais tudo aquilo que o coage, por fora e por 
dentro. Por exemplo, o corpo não aguenta 
mais o adestramento civilizatório que por 
milênios se abateu sobre ele. (PELBART, 
2008, p. 62).

Impermeabilizam-se os corpos com as 
mais variadas tecnologias para tentar sentir 
um pouco menos. Tecnologias fornecedo-
ras de uma espécie de sossego, um ponto 
de acalento tão caro e necessário diante das 
invasões experimentadas. Em tempos con-
temporâneos, somos invadidos por dentro e 
por fora, por cima e por baixo. Invasões de 
informações, obrigações e compromissos, 
do excesso de canais de TV a cabo, do ex-
cesso de música disponível no mercado, de 
automóveis que circulam, do excesso de ba-
rulhos e luzes. Acabamos por criar uma zona 
de proteção para evitar tais invasões. 

Quando vivemos atravessados pela velo-
cidade talvez a melhor arma seja a desa-
celeração. O que seria diferente de uma 
imobilidade. [...] A transitoriedade das infor-
mações pode produzir letargia e a acelera-
ção da velocidade pode produzir inércia. As 
sociedades contemporâneas são marcadas 
por um processo contínuo de aceleração 
onde as matérias de expressão tornam-se 

rapidamente obsoletas. Parece que o mun-
do transforma-se numa sequência aleató-
ria e infinita. Nesse sentido, a pluralidade 
configura-se em intensidade e não em den-
sidade. As muitas coisas que somos, que 
gostamos, que fazemos às vezes não che-
gam nem mesmo a assumir uma forma ou 
somente assumem formas padronizadas. O 
cotidiano transforma-se em uma coleção 
de tarefas sem cor, sem sabor e sem chei-
ro. Passageiros aflitos da próxima novidade, 
deslizam-se incessantemente por tudo, re-
pletos de informações e de um sentimento 
de vazio (MAChADO, 1999, p. 5).

Para além de uma crítica a esses disposi-
tivos invasores e diminutivos da nossa sensi-
bilidade, é preciso compreender o paradoxo 
no qual estamos mergulhados. Enfrentam-
se as lutas contemporâneas com armas 
também contemporâneas. Os modos capi-
talísticos de viver, ao mesmo tempo em que 
exaurem, fornecem, por outro lado, o escape 
para esses mesmos modos de funcionamen-
to social. Em outras palavras, poderíamos 
dizer que para um corpo cansado existe um 
remédio relaxante e apaziguante. Produz-se 
dessa forma uma anestesia dos sentidos. O 
corpo fica submetido ao relaxamento artifi-
cializado das sensações, um corpo blindado, 
uma pele sem poros. 

EU RESPIRO, 
EU SEI QUE RESPIRO!

Em “A pele que habito”, Almodóvar 
(2011), abre a discussão para uma pele 
construída em processos artificializados. 
Ela é resistente à dor e a queimaduras. A 
pele resiste ao que tenta escapar e pene-
trar-lhe. Essa nova pele reveste todo o cor-
po, mas possui pouca porosidade. Uma pele 
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que protege o corpo dos agentes causado-
res de infecções, de doenças, mas também 
impede as ações da vida sobre o corpo. Uma 
pele diferenciada que não sente picadas de 
mosquito, como também não sente o roçar 
do vento, o calor do sol.

Em uma época, onde se tornou mais difícil 
lidar com a dor e o sofrimento nasce, a cada 
instante, tecnologias com a proposta de nos 
proteger dos movimentos da vida, tornando 
a pele cada vez mais impermeável às forças 
que nos atravessam no decorrer do tempo. 
Tecnologias do apaziguamento, da insensibi-
lidade, do fechar dos poros. 

Aprisionada a um fato, aprisionada a um 
corpo, aprisionada a um quarto e à própria 
pele, a personagem do filme tenta respirar. 
Ela tenta escapar do rumo que sua vida to-
mou. Ela escreve com lápis preto em uma 
parede branca, estampando o contraste in-
color que sua vida tomou e a perda do brilho, 
subtraído dos olhos. Ela risca a parede, ras-
ga tecidos e roupas para compor obras de 
arte, para não decompor a si mesma. Rasga 
a própria pele para criar para si uma saí-
da, para dar passagem ao ar, e assim, nes-
sa fresta feita na carne, encher-se de vida, 
ou de possibilidade de vida. Tenta matar-se 
para fugir de si mesma e do destino que lhe 
foi dado. Tenta fazer novas conexões, criar 
territórios estáveis ao qual possa manter-
se segura. Mas até a morte lhe escapa. O 
sangue lhe foge, e, num grande paradoxo, 
tudo fica contido, aprisionado, nada parece 
mudar. O sangue não pode jorrar e a liber-
dade lhe foi usurpada. Como inventar saídas 
para a prisão transformada em seu próprio 
corpo, sua própria pele? Ela tenta recriar a 
si mesma e fazer fugir aquilo que não é. A 
personagem escreve na parede do quarto, 
de cima a baixo, numa tentativa de lembrar 
a si mesma os dias que percorrem sobre 
ela. Escreve compulsivamente para não en-

louquecer e não se perder em meio ao tem-
po que se conjuga único em sua eternidade 
e mesmice. 

Tentativas de suicídio e uso de ópio tra-
zem a vã sensação de liberdade e autonomia, 
mas poucas coisas ocorrem. A personagem, 
para não esquecer que está viva, escreve na 
parede: “eu respiro, eu sei que respiro”. O 
ar está rarefeito, o ópio ajuda a amenizar o 
modo no qual se encontra, mas não é o bas-
tante. Tudo parece o mesmo e nada é igual. 

Percebe-se que houve um deslizamento – 
sutil, mas contínuo e seguro – na forma de 
conceber o corpo próprio, cotidiano. Toda 
uma tecnologia do saber começa a banhar 
os espíritos que não só se lançam aos ma-
res em busca do desconhecido como atra-
vessam um limite ainda mais assustador 
(e sedutor), a pele. “O corpo passa a ter um 
dentro” (ARAGON, 2007, p. 41).

Mas a pele é o órgão exposto ao mundo, 
nos dá contorno e ao mesmo tempo possui 
aberturas para podermos sentir. A pele nos 
permite sentir o toque, texturas, temperatu-
ras, dores; em outras palavras, nos conec-
ta com o mundo. Às vezes, acreditamos que 
essa pele parece nos separar do mundo; cria-
se um dentro em separado do fora. Dentro do 
corpo e fora do corpo, a pele daria certo limite 
para esse vai e vem. Mas a pele se dobra1: ela 
nos conecta tanto com o dentro, quanto com 

1  O conceito de dobra é utilizado por Gilles Deleuze (1988) e 
traz a concepção base desse estudo. A dobra é uma con-
exão entre interior e exterior, não havendo, na verdade 
essa cisão. O que forma o interior não se distingue do que 
está fora, mesmo que momentaneamente encontre-se 
na face de dentro. Desse modo, interior e exterior não 
se afastam. Tal discussão serve para refutar a hipótese 
de um “eu” essencializado que não sofre influência das 
forças do fora. A aposta que se faz é numa concepção de 
subjetividade em que as forças do fora se conjugam e 
ressoam em nós, isso é, somos dentro-fora.
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o fora. “O fora é um sempre outro do dentro” 
(ROLNIK, 1997, p. 26). Ela é flexível, permite 
variações. A pele é dentro e fora ao mesmo 
tempo e possui poros para que o exterior e o 
interior não se separem, mas seja conexão. 
Se a pele pode ser flexível e nos por em con-
tato, para quê sua impermeabilidade? 

O drama da personagem se assemelha 
de alguma forma aos modos de vida produ-
zidos na contemporaneidade. Ao sentir as 
ameaças do fora, tentamos nos revestir de 
uma suposta proteção, criando a ilusão da 
imunidade. Tememos fugir do nosso centro; 
tememos nos perder e enlouquecer. Evita-
se, assim, a experiência da multiplicidade. 
Nas palavras de Reis (1996, p. 93), “quando a 
vivência de multiplicidade se apresenta, em 
sensações que nos lançam nestes registros 
de sensorialidades intensivas, geralmente 
nos sentimos ameaçados de fragmentação e 
de aniquilamento.” 

Somos atravessados e compostos por 
diferentes forças conjugadas em nós. Estas 
forças são configurações provisórias para a 
definição e problemática do “eu”2. Elas es-
tão em constante movimento, logo esse “eu” 
precisa ser pensado a partir de uma fluidez. 
Em nossa pele há sempre marcas daqui-
lo que nos atravessa de algum modo e que, 
portanto, são partes de nós mesmos. 

O filme “A pele que habito” nos convida a 
pensar na composição de forças que temos 
evitado experimentar. A pele impermeável 

2  A subjetividade se faz não apenas por instâncias indi-
viduais, mas coletivas e institucionais, o que não a torna 
exclusivamente social. Por isso os termos “produção de 
subjetividade” ou “processos de subjetivação” se referem 
às forças constantemente engendradas nas maquinarias 
sociais. O termo coletivo deve ser entendido no sentido 
de sua multiplicidade, desenvolvido para além do in-
divíduo, junto ao campo social. De acordo com Guattari 
(1992), além dos componentes individuais que forjam a 
subjetividade, existe também um universo de referências 
incorporais, ou, uma parte não-humana da subjetividade, 
o que a torna heterogênea e plural.

se apresenta como mais um dispositivo para 
não sentir as invasões e os excessos da vida 
e suas normatizações. 

Cada vez que nos recusamos a viver as tem-
pestades, ou as pequenas fissuras de nosso 
cotidiano, empurramos para o lado inúme-
ras percepções e sensações que poderiam 
servir de matéria-prima para nosso viver. 
Acabamos nos endurecendo e correndo o 
risco de nos sentirmos quebrados e com 
raízes arrancadas pela violência dos acon-
tecimentos (REIS, 1996, p. 94).

Um corpo enovelado, preso às teias de um 
mundo cada vez mais exaustivo. A sensação 
de proteção se mescla à insensibilidade para 
com os fatos. Não há criação de filtros para 
os excessos, e escolhemos sentir pouco, por 
medo de sentir demais. 

A personagem do filme é aprisionada em 
um quarto com câmeras que a filmam o tem-
po todo. O paradoxo da pele impermeável se 
coloca: uma pele sem poros não é suficiente 
para imunizar o sofrer comum à própria vida. 
O sofrer é efeito de um corpo vivo, tecido e 
conectado à rede da vida. O quarto dela não 
possui saídas, nem a pele. No emaranhado 
dos fatos ocorridos, a luta pela liberdade se 
torna cada vez mais difícil. Como é possível 
criar linhas de fuga para lidar com os artifí-
cios aos quais somos submetidos e expandir 
para outros territórios existenciais? 

Uma pele sem poros. Um escudo que im-
pede de sentir. Mas o que não aguentamos 
sentir? As sensações são os sinais anuncian-
do a vida pulsando no corpo. Então, por que 
não queremos sentir? Quais são as novas 
intensidades não mais suportáveis? Cria-
mos um escudo protetor para as oscilações 
da vida que diminuem a exposição aos fatos, 
aos afetos, aos encontros. Nas palavras de 
Rolnik: “não se trata mais de alucinar um 
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dentro para sempre feliz, mas sim de criar as 
condições para realizar a conquista de certa 
serenidade no sempre devir outro” (ROLNIK, 
1997, p. 30). 

POR OUTRA ÉTICA 
DO VIVER

Lapoujade (2002), ao falar do corpo que 
não aguenta mais, diz que o corpo tende a 
se proteger das forças vindas do fora, cau-
sadoras do sofrer. Reage-se a isso tanto pela 
fuga, pela insensibilidade, como pela imobi-
lização, ou seja, um movimento de fechar-se 
a essas exterioridades. Um corpo fechado 
para as forças do fora é um corpo que teme 
sofrer, ou que não aguenta mais padecer. O 
que o autor nos diz é sobre a importância de 
retomar o corpo naquilo que lhe é mais co-
mum, os encontros e os afetos. 

Se defender do que é estrangeiro, não dei-
xar agir a excitação como uma força for-
madora, lhe opor uma pele dura, um sen-
timento hostil: para a maioria essa é uma 
necessidade vital para sua conservação. 
Mas no domínio moral, a livre amplitude da 
vista atinge seu limite lá onde não sentimos 
mais a excitação estrangeira como uma ex-
citação estimulante, mas apenas como pre-
juízo (LAPOUJADE, 2002, p. 90).

Em meio à profusão, à confusão e às de-
sordens que nos desestabilizam no decor-
rer do tempo, precisamos de apoio, de uma 
sustentação firme para suportarmos tama-
nha intensidade de sensações. Um corpo 
blindado que não possibilita a ação neces-
sária para sair dessa lógica circular infinita. 
A pele que habitamos pode ser reinventada 
e também mais porosa e potente. São mui-
tos os artifícios aos quais temos recorrido 

para lidar com as variações da vida. É pos-
sível se proteger da própria vida? Não seria 
isso a morte? 

Algo precisa se irromper. Sem fazer apo-
logia ao sofrer, mas propondo uma discussão 
permissiva a compreender os processos em 
curso no contemporâneo, traçamos linhas 
que permitam pensar nos movimentos de 
endurecimento para com a vida, pois são 
esses os novos movimentos em voga: o de 
sempre buscar algo para amenizar a dor, 
algo que amenize a força e a tensão do en-
contro com as diferenças, tecnologias ame-
nizadoras do próprio viver. 

O uso de ansiolíticos parece passar por 
este caminho de silenciamento do corpo e de 
seu poder de afetar e ser afetado. Uma espé-
cie de pílula para aplacar a própria existência 
e suas possíveis conturbações. O uso desses 
medicamentos gera um rebaixamento da 
sensibilidade, deixando o corpo sonolento e 
reduzindo seus movimentos. Um corpo re-
duzido em suas funções motoras é, neces-
sariamente, um corpo indolor, anestesiado, 
desconectado de si e do mundo. Produz-se, 
dessa forma, uma anestesia dos sentidos. O 
corpo fica submetido ao nada, ao relaxamen-
to artificializado das sensações. Essa pele 
sem poros, esse corpo blindado que tenta-
mos nos revestir.

A questão que se coloca é: como encon-
trar saídas para situações mostradas impe-
netráveis? Como abrir brechas e suavizar os 
processos sociais, políticos e econômicos 
dos atravessamentos e constituição das sub-
jetividades? Experimentamos habitualmente 
os modos de vida a partir de sua dureza e sua 
coerção, e, neste momento, é imprescindível 
criar espaço para uma discussão serena e 
suave, fazendo funcionar as micropolíticas 
e sua constante produção de transformação 
para modos de vida menos turbulentos e 
mais acalentadores. 
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