
O APELO AO PRAZER IMEDIATO 

A Cultura do Excesso e do Êxtase 

 

O mundo contemporâneo com seu modelo globalizante e apelos de consumo,  

vem gerando uma crescente desigualdade social, onde poucos consomem muito e 

muitos consomem pouco, mas todos desesperadamente desejam consumir, produzindo 

uma constante negação e alienação do indivíduo e de seus bens no que se refere à 

moradia, educação, alimentação, saúde, etc. Esta situação pode levar a uma busca 

desenfreada por soluções muitas vezes violentas na busca do  “objeto de desejo” deste 

indivíduo, que em suas ações e reações expressam a realidade e os valores de seu meio 

sócio-cultural. 

 O uso da droga na atualidade parece cumprir uma função social ligada às 

questões citadas acima, ou seja, supre uma necessidade, uma ausência de ordem psico-

sócio-cultural que só vem aumentando o processo de alienação. Diante disso, supomos 

que se faz necessária uma intervenção que possibilite a criação de uma consciência 

crítica no entendimento da complexidade da questão que é uso abusivo de drogas.   

 

Uma compreensão mais explícita sobre as principais características da cultura 

comportamental da sociedade contemporânea em que vivemos se faz importante, para 

que consigamos projetar a nossa ação por meandros críticos que influenciarão o 

desenvolvimento de uma ação educativa responsável e desalienante. 

“Na cultura pós-moderna, o êxtase, colocado ao alcance de 

todos os indivíduos, deixa de ser função de determinados 

critérios místicos passando a significar o ápice do consumismo 

„para aqueles que conseguiram transformar a vida numa obra 

de arte da acumulação e intensificação de sensações‟. 

(Bauman, op.cit,p.124) No entanto, a frustrante busca pelo 

consumo ilimitado prometido pelo mercado (legal ou ilegal) 

produz insatisfação e a sensação de ser falho ou incapaz. Para 

os consumidores falhos, a sensação de constante incompletude 

realimenta a busca de satisfação no consumo extasiado seja de 

bens de consumo, lícitos ou ilícitos.”(Cruz e Ferreira,2001:99) 
 

Movidos pela voraz e fugaz necessidade do consumo, o neo-mercantilismo 

calcado na repetição da mensagem e no excesso da informação impregna na sociedade 

um tipo de massificação do seu produto que, independente de qual ele seja acaba por 

desenvolver nesta mesma sociedade um tipo de aspiração voltada ao desejo de posse 

extremado de tal oferta. 



Segundo Baudrillard , assim são os fenômenos extremos:  

“... aqueles que acontecem além do fim. Eles indicam que 

passamos do crescimento para a excrescência, do movimento e 

da mudança para a estase e a metástase. Eles autenticam o fim, 

marcando-o pelo excesso, hipertrofia, proliferação e reação em 

cadeia; eles atingem a massa crítica, ultrapassam o limite 

crítico, por intermédio da potencialidade e da 

exponencialidade”. (Baudrillard, 2001:49). 

 

“Não estamos mais na era da vontade, mas da veleidade 

Não estamos mais na era da anomia, mas da anomalia 

Não estamos mais na era do evento, mas da eventualidade 

Não estamos mais na era da virtude, mas da virtualidade 

Não estamos mais na era da potência, mas da 

potencialidade.”(Baudrillard, 1987:21) 

 

A constatação aparentemente pessimista do filósofo nos deixa mais preocupados 

quando verificamos que, poucos sistemas educacionais privilegiam a consciência crítica 

dos jovens, deixando-os a mercê e vítimas dessa instantaneidade virtual. Logicamente 

que, a partir daí, ficaremos sempre dependendo de outros fatores psicossociais que 

determinem atitudes alienantes, equilibradas ou radicais. A partir disso, criam-se 

comportamentos com características consumistas, sendo as crianças e os adolescentes os 

grandes pára-raios desse nosso desvio sócio-cultural. 

“As ações educativas precisam de um discurso amplo que dê 

conta dos problemas do nosso tempo: a distribuição dos 

poderes, das riquezas, do saber; a violência, o desemprego, a 

fome, a falta de solidariedade, desigualdades que fazem com 

que alguns se sintam bem porque pertencem a um grupo social 

e outros se sintam mal porque são excluídos”. (Acselrad, 

2000:186) 

  

A ausência desse jogo reflexivo do “quem eu sou” e do “que querem que eu 

seja” acaba deixando aos jovens um legado de múltiplas atitudes corporais e mentais 

adquiridas, muita das vezes externas ao seu âmbito sócio-cultural. Com isso os efeitos 

das drogas (perturbadoras, estimulantes ou depressoras) remetem ao usuário a sensação 

de ter se encontrado consigo mesmo, exatamente pelas atitudes “momentaneamente 

ideais” que os efeitos lhe proporcionam.  

A sociedade atual que tem como característica globalizante a busca aos prazeres 

imediatos, encontra nos jovens o receptor ideal. Como a escola, a família e as próprias 

ações de saúde na maioria das vezes não oferecem uma educação que gere uma 

consciência crítica nos indivíduos para que possam discernir o que é deles e o que lhes é 

vendido subliminarmente desde a infância, acabam os sujeitos também por ficarem a 



mercê de qualquer coisa que lhes é oferecida, até as que  causam efeitos bioquímicos 

lhes alterando a consciência. 

  A dependência dos estímulos da mídia e a carência das relações familiares 

caminham juntas  na formação da alienação corporal e mental dos jovens no ambiente 

contemporâneo, o que contribui para a constituição de  comportamentos  com 

inclinações voltadas à drogadicção.     

          O que vivemos hoje na sociedade atual, é um verdadeiro culto ao corpo padrão, 

onde o sujeito para ser reconhecido tem que manter a forma, tem que fazer dieta, tem 

que malhar, tem que consumir de maneira igual, tem que fazer lipoaspiração, tem que 

colocar silicone, tendo assim muitas obrigações  a fim de garantir uma boa aparência, 

em função de uma cultura massificada. Por outro lado, sob o signo  da libertação física e 

sexual, o corpo é presença especial na publicidade, na cultura das massas, no culto 

higiênico, dietético e terapêutico, inserindo-se na sociedade de consumo como um 

objeto excessivamente valorizado, a ser cuidado, a ser exibido. (Baudrillard apud 

Castro,2000:126) 

            É como se esse corpo pudesse ser trabalhado, talvez, esculpido através de 

inúmeros recursos que a ciência e a tecnologia dispuseram para criar um corpo artificial, 

sem defeitos, idealizado, afastado de uma concepção que respeite sua singularidade, sua 

concepção natural, ou seja, sua essência, como se todo esse processo pudesse criar uma 

perspectiva de controle e dominação da natureza. (Castro e all, 2000:126) 

             Além disso, quanto à posição pós-moderna, fundamentada na visão do homem 

constituído pelo discurso, Soper (1990) afirma que esta nega um fato importante, que é 

pensar o corpo e percebê-lo  também dentro do que  ele escapa à discursividade 

humana. 

             Sendo assim, dentro destas reflexões encontramos subsídios para pensar novas 

subjetividades no que se refere à cultura de consumo neste mundo globalizado que nos 

remetem a ênfase dada a imagem estética na sociedade atual. Essa super-valorização do 

sentido estético destaca a importância do estilo, o que nos impõe uma dimensão que 

abrange o corpo em termos da escolha de roupas, esportes, lazer, gostos, estilos, criando 

uma expressão estilizada que pode determinar a possibilidade de “estar junto com outras 

pessoas” ou ser “riscado do pedaço”. A máxima é, se não adquirir tais poderes com as 

possibilidades de status social, terá que ser pelo uso da arma ou pelo berro. A partir daí, 

o que surgem são grupos sociais que se diferenciam através de estilos de vida, onde se 

estabelece a participação ou exclusão de acordo com os bens culturais.  Portanto, o que 



se tem, o que se consome, o que se usa, traçam um determinado perfil, definindo 

identidades. As metamorfoses constantes geram novos estilos urbanos que 

possivelmente contribuem para novas identidades multifacetadas e plurais, típicas da 

sociedade contemporânea (Maffesoli apud Castro, 2000:131). 

              Assim a identificação põe em cena as “pessoas”, com suas máscaras variáveis, 

onde o corpo e a aparência são marcas de uma sociedade estética e pluralista que 

inevitavelmente favorece a formação de pequenos grupos ou tribos, onde para pertencer 

a um determinado grupo se faz  uso do corpo, num jogo de simbolismos e de imagens, 

uma vez que, pertencer a um grupo significa ter de compartilhar de interesses, lugares 

comuns, mas também ter que se vestir de determinada maneira e consumir de forma 

semelhante. Este movimento é muito característico entre jovens e adolescentes, onde a 

imagem funciona como elemento significativo para marcar o pertencimento.(Castro e 

all, 2000) 

               Todas essas reflexões nos colocam diante de um processo no qual o corpo do 

indivíduo está sendo o tempo todo usado para expressar algo que está acontecendo com 

as pessoas neste mundo contemporâneo e globalizado, tornando-se cada vez mais 

evidente a necessidade de desenvolvimento de processos que gerem uma consciência 

crítica nos indivíduos. 

 

 


