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Maquinismo e saúde
mental
SOMOS TODOS MÁQUINAS?

Em “The Selfish Society” da psicoterapeuta Sue

Gerhardt, é exibido como o capitalismo reestrutura

nossos cérebros de forma sútil e implacável em

prol de reconstruir nossos sistemas nervosos à sua

própria imagem. Em complementação disso está a

atuação da indústria farmacêutica que junto a

medicina impulsiona o uso de medicamentos

como “cura” para transtornos mentais reduzindo

toda a complexidade dos pacientes em situação de

sofrimento psíquico a mera disfunção cerebral. O

ramo do marketing persuasivo é outra fonte

essencial para a restruturação manipulativa dos

nossos desejos.

Para Deleuze e Guatarri, “o desejo está em toda

parte em que algo flui e corre, de modo que

sujeitos interessados, mas também sujeitos

embriagados ou adormecidos, são arrastados por

ele para desfiladeiros mortais”. Já na psicanálise, a

questão do desejo é abordada através do

entendimento da diferença do real x imagem pois

é a partir da adulteração de imagens que a ilusão é

refletida na tela de celulares e nos próprios reflexos

dos espelhos de cada indivíduo afetado pelas

influências do mundo contemporâneo. O

psicanalista, Lucas Liedke, afirma que

sensorialmente, o afeto só é avistado quando se

torna sintoma no corpo e que manter uma

distância do real é uma estratégia de sobrevivência

porque ele em si é indomável, insuportável e sem

sentido.

Com o avanço da tecnologia surgiu também o

aceleracionismo exacerbado do modo de produção

atual, o capitalismo engendra sua essência

exploradora em tudo o que pode ser

“comercializável” e na ascendência do

transhumanismo

(movimento recém aparecido na década de 80
ue busca defender a alta performance corporal
com intuito de normalizar a ideia de que os
humanos podem através da ciência transcender
a própria natureza se tornando imortal e
“superior” as suas capacidades a partir de
elementos tecnológicos) o próprio humano
passou a ser um produto. O que é ultrapassado é
esquecido, e o que é novo é visto como
tendência e tudo que foge desse ritmo é
rechaçado. O antigo “trabalhe enquanto eles
dormem” se moldou para um “me dê
engajamento ou unfollow”. A tentativa de criar
espaços digitais em que o afeto não prescinde
da manipulação publicitária estará sempre
fadado ao fracasso enquanto o aparelho
ideológico continuar sendo administrado por
atores fantasmas de poder. Dizem que o corpo é
a fábrica de sonhos, mas sonhos de quem? O
que tá sendo fabricado? E quem fabrica?

O bailarino Danilo Patzdorf no seu livro “Sobre o
que um dia chamaram de corpo” escancara que
o desejo, a pulsão e o gozo são entendido agora
por mercadoria, dívida e insatisfação. Em suas
redes sociais compartilha de seus
entendimentos pós graduação de comunicação
social o seguinte:

...à psicossomática cínica do
neoliberalismo opera uma

burocratização na gestualidade do
tecnocorpo urbano para produzir
um comportamento impessoal e

dissimulado em relação a si mesmo
e aos outros: tornar-se máquina.



Não servindo de consolo, a ideia de um homem

ideal vindo com o movimento filosófico humanista

foi evidentemente espelhada nos europeus, de

sexo masculino, cis e heterossexuais. O problema

de universalizar elementos únicos em cima de

corpos de várias etnias e suas complexidades

acarretou em colonizações e no fascismo que o

capitalismo se inspirou para se erguer. Como

consequência da discrepância desses dois autores

tem-se o aumento do consumo de antidepressivos

em países subdesenvolvidos e desiguais cada vez

mais altos. No brasil, cerca 56,6 milhões de caixas

de ansiolíticos são vendidos por ano. O

Clonazepam está hoje na 20º posição de

medicamento mais consumido no mundo. O

auxílio que deveria ser oferecido pelo governo nas

instituições de saúde pública e gratuita apesar de

importante permanece numa atuação de “redução

de danos” contribuindo para quadros adoecedores. 

O fato de que o desemprego é o principal fator

para o sofrimento psíquico parece ser esquecido

pela mídia quando estão noticiando casos de

suicídio entre jovens de 15 a 29 anos que só fazem

crescer. 

No cenário atual, se faz necessário desmanchar o

discurso de que falar sobre o que sente é “coisa de

gente fraca” e principalmente fazer parar de girar a

engrenagem biomédica de que suicídio está ligado

ao desespero — que é algo bem mais complexo e

menos medicável. A desintegração social abre

brecha para anomias apontada por Durkheim, para

ele o suicida altruísta, os homens bombas e os

Kamizes não têm necessariamente a ver com um

estado depressivo. A desesperança na verdade é o

agente psicossocial, econômico e cultural que mais

se liga ao suicídio.

A questão principal em conformidade com isso
seria:  Para onde correr?

A tragédia da saúde brasileira é conduzida por
interesses comerciais e corporativos por via da
falsa estória reproduzida pelos mesmos de que
sensibilidade é frescura. Falar de saúde na era
do Prozac é também falar sobre luta
antimanicomial, sendo ela a grande desafiadora
da patologização de pessoas consideradas
loucas por serem vistas como “estranhas” à
sociedade como já dizia, Fanon:

"Uma vez que o doente perdeu efetivamente o
sentido do social, é preciso ressocializá-lo.

Porém, a qual grupo ele deve se adaptar? […]
Será que o objetivo do ser humano é nunca

apresentar problemas ao grupo?"

Enquanto o projeto industrial capitalista
justifica suas atuações com seu positivismo
racista aprazado da noção de que é preciso
“segregar para ressocializar” o da luta pelo fim
de manicômios é também sobre o fim de todas
as entidades homólogas ao modelo excludente,
não só de hospitais psiquiátricos. A luta pelo
abolicionismo penal é um aliado. Basaglia em
relação a violência afirma que ela não se
apresenta de forma explícita, mas sob o verniz
de uma falsa neutralidade científica e de primor
técnico

No filme Frankestein, Adam, (o “monstro”) é
empalado e jogado fora depois que falhou em
alcançar o propósito do doutor de inventar uma
“criatura perfeita”. A diferença dessa obra fictícia
para nossa realidade é que não queremos
vingança das estruturas burguesas de poder
(até porque o oprimido não tem poder de
oprimir seu opressor) mas sim sua derrocada.
Assim como a inspiração para não se entregar a
morte do Adam era o seu renascimento como
uma pessoa não demonizada, o do grande
exército de reserva industrial do neoliberalismo
também. Quem tá vivo luta para não morrer e
quem morreu lutou para estar vivo.


