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RESUMO 

 

Este estudo busca refletir a influência e os desdobramentos dos discursos sobre 

trabalho e performance na constituição da subjetividade do “trabalhador contemporâneo” 

que põe em evidência formas de viver em acordo com as perspectivas do biopoder. Numa 

época que se caracteriza pelo empreendedorismo e pelo gerenciamento de si, pelo culto ao 

corpo, pela medicalização da vida e pela permanente gestão dos riscos, cabe-nos refletir 

algumas entrelinhas dos discursos sociais e midiáticos acerca dos novos valores morais que 

estão se delineando na atualidade, a fim de compreender que tipos de “trabalhadores” estão 

sendo produzidos hoje em dia e quais são as implicações desta configuração social. 
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Introdução 

 

Dos anos 80 à atualidade, dos yuppies
4
 aos novos trabalhadores, duas palavras 

parecem se fazer presentes nos discursos e nas ambições corporativas e pessoais: 

performance e trabalho. Essa “dupla dinâmica” tornou-se uma associação quase simbiótica, 

um caminho de sucesso e até mesmo obrigatório para quem quer inserir-se e manter-se no 

mercado de trabalho.  

Presentes nos discursos midiáticos, nas conversas corriqueiras, nos livros de 

autoajuda, nos filmes, nos anúncios publicitários, nos programas de TV, nas novelas, nas 

páginas periódicas de revistas de recursos humanos (e também nas das não-especializadas, 
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como Veja, Época e Istoé), nas competições diárias, nas reuniões de negócios, nas buscas 

por aceitação, distinção e por melhores condições financeiras, as duas palavras, trabalho e 

performance – não necessariamente reproduzidas nesses termos  –, parecem ser cada vez 

mais sinônimas, vinculadas, conectadas, disseminadas pela mídia e naturalizadas no 

cotidiano da sociedade atual.  

Trabalho e performance, com todas as suas premissas e paradigmas, contribuem 

direta ou indiretamente na formação das subjetividades contemporâneas. No entanto, em 

meio à naturalização e aceitação social, muitas vezes seus desdobramentos são 

invisibilizados e seus riscos – oriundos dessa fusão performática – omitidos ou mesmo 

desvinculados de suas atuais formas e condições de existência.  

A hipótese que permeia este ensaio é que os discursos formam e, ao mesmo tempo, 

refletem a sociedade. Buscamos refletir as práticas discursivas nas produções midiáticas 

sobre a performance no trabalho e sobre as drogas de cognição, que contribuem para a 

construção de subjetividades que valorizam o uso de biotecnologias e, ao mesmo tempo, 

refletem numa privatização e proliferação dos riscos, no culto a performance, numa culpa 

por não atingi-la, na exclusão dos que não a alcançam e, também, em possíveis formas de 

resistência. Nesta instância, podemos pensar na mídia enquanto um espaço de poder e um 

importante instrumento de interferência nos modos de ser e estar no mundo específicos 

deste contexto atual. Sendo assim, esta pesquisa assume um caráter exploratório e 

preliminar, a fim de suscitar reflexões sobre questões que nos afetam, a partir de inserções 

de matérias diversas que absorvem práticas discursivas relacionadas à performance e ao 

trabalho enquanto processos de subjetivação na contemporaneidade, pois, como já dizia 

Foucault, "o trabalho, em minha maneira de entender, consiste antes em fazer aparecer estes 

discursos em suas conexões estratégicas do que constituí-los excluindo outros discursos" 

(FOUCAULT, 1979, p.130). 

Buscamos com isso refletir sobre os discursos que exploram a performance no 

trabalho – bem como seus desdobramentos –  e sobre o uso de drogas de cognição, como a 

Ritalina, como forma de nos potencializarmos dentro do atual contexto social, contexto este 

que será melhor abordado no decorrer deste estudo.  

 

O trabalho e os imperativos de performance na sociedade contemporânea 
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O pensador Michel Foucault, em seu livro Vigiar e Punir (1977), ao retratar a 

sociedade disciplinar – cujo apogeu se deu no século XX – já nos mostrava como os saberes 

das ciências humanas estão relacionados a uma sociedade que se articula em torno da 

produção e da gestão das vidas. Em suas análises, evidencia como a sociedade lança mão de 

técnicas disciplinadoras e de mecanismos de biopoder para agir sobre os corpos e sobre as 

subjetividades, de modo a normalizá-los, controlá-los, moldá-los e inseri-los naquele dado 

contexto capitalista. Em outras palavras, há um poder sobre a vida, uma discreta gestão das 

coletividades que visa produzir modos de ser e estar no mundo que se enquadrem a uma 

formatação e a um imaginário social específicos. Diante disso, destaca o surgimento e a 

importância das instituições (como a fábrica, a prisão, a igreja, o hospital, a caserna e a 

escola), que atuavam como meios de confinamento e de disciplinarização dos corpos, 

tornando-os úteis, dóceis e produtivos.  

Dando continuidade ao seu pensamento, o filósofo francês Gilles Deleuze (1992) 

caracterizou como sociedade de controle o contexto contemporâneo, elucidando a crise 

desses confinamentos e o surgimento de outros mecanismos de saber-poder, não menos 

sutis e eficazes. Enquanto a disciplina se organizava através do espaço, por meio dos 

confinamentos, dos moldes e da serialização, o controle se organiza pelo tempo, pela 

fluidez, pelas modulações e flexibilidades. Nesta lógica, há uma passagem do digital ao 

analógico, das fábricas às empresas, do corpo à alma, dos trabalhadores aos colaboradores, 

da produção à sobreprodução, dos trabalhos aos serviços, dos homens confinados aos 

homens endividados, das identidades fixas às identidades móveis.   

Essa nova configuração social, segundo Deleuze (1992), dá uma sensação de 

autonomia e liberdade. No entanto, ao pensarmos na esfera do trabalho, percebemos que 

esta dinâmica pode nos tornar cada vez mais presos, conectados e comprometidos. Se antes 

tínhamos uma carga horária fixa, hoje o tempo disposto e dedicado ao trabalho pode se 

tornar incomensurável, uma vez que as empresas não têm “muros”, as horas de trabalho e as 

horas de lazer se fundem cada vez mais, principalmente através dos aparatos tecnológicos, 

como os computadores, as redes sociais e os telefones móveis – ferramentas por meio dos 

quais somos submetidos à vigilância e controle. Ademais, o filósofo destaca que não apenas 

somos sutilmente controlados como há, também, uma interiorização de uma disciplina 

arraigada. Desta forma, passamos a buscar um autocontrole para, a partir daí, nos 

adequarmos aos valores e códigos sociais e nos sentirmos aceitos. 
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Nos dias atuais, os valores e as exigências do trabalho são cada vez mais imateriais, 

portanto, dependentes das capacidades intelectuais dos sujeitos, de suas habilidades de fazer 

conexões, de driblar as dificuldades e barreiras para alcançar um desempenho satisfatório e 

uma facilidade de adaptação e flexibilidade. Além disso, na sociedade, prima-se por uma 

aparência física almejável e admirável, sinônimo de sucesso e de um cuidado de si eficaz. 

Os corpos, por meio de dispositivos de poder como os discursos midiáticos, são 

sedutoramente intimados e estimulados a se adequarem a regras estéticas e a estarem cada 

vez mais visíveis e midiatizados – expostos, portanto, a uma crise de interioridade 

psicológica, como aponta Paula Sibilia, uma vez que “estaria se esvaziando aquele espaço 

secreto, íntimo e privado, que se considerava localizado “dentro” de cada indivíduo, onde 

costumava acolher a essência de cada um de acordo com as crenças modernas [...] agora a 

aparência corporal delata o que somos” (SIBILIA, 2011, p.11). Na sociedade atual há um 

culto ao corpo, sendo ele uma interface onde cada um deve mostrar, à flor da pele, o que é. 

 Esse panorama explica também a proliferação de intermediários culturais 

(BOURDIEU,1979), como a mídia, a publicidade, ou mais especificamente, as revistas e 

programas sobre moda, estética, empregabilidade e também os livros de autoajuda, para 

atuarem como uma espécie de educadores e estimuladores culturais, naturalizando, 

norteando e evidenciando determinados comportamentos e códigos sociais. De acordo com 

Sodré (2002), há uma moral prescritiva da mídia que atua em conformidade com os 

interesses do mercado e de uma estetização espetacularizada da realidade. 

Podemos constatar um exemplo dessa transformação na subjetividade, de uma certa 

pedagogia midiática e de uma naturalização dos discursos, na recente reportagem veiculada 

na revista Veja
5
:  “Do alto, tudo é melhor -  A ‘evolução tecnofísica’ explica por que as 

pessoas mais altas são mais saudáveis e tendem a ser mais bem-sucedidas”. Ao explicitar 

tais motivos, destaca os seguintes argumentos: 

 

“A altura está associada também à produtividade, ao poder e ao sucesso. Pessoas 

mais altas são consideradas mais inteligentes e conseguem aumento de salário com 

maior facilidade do que as mais baixas. Medir 5 centímetros a mais do que os 

colegas de trabalho garante um salário 1,5% maior, ou 950 dólares suplementares 

no fim do ano. A altura é um quesito crucial até para a liderança. Entre 1789 e 

2008, 58% dos candidatos mais altos à Presidência dos Estados Unidos ganharam 

as eleições. Barack Obama tem 1,85m. O republicano Mitt Romney, 1,88 metro”. 

 

                                                 
5
 Reportagem veiculada na Revista Veja, edição nº 2266, de 25/04/2012. 
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 Outro exemplo que ilustra bem este panorama, é a reportagem da revista Istoé
6
, de 

fevereiro de 2011, cuja chamada é:“O peso do preconceito: Gordos são rejeitados no 

mercado de trabalho e vetados em concursos públicos, num tipo de discriminação que 

cresce na mesma velocidade que os índices de obesidade”.   

                               

                                      Imagem extraída da reportagem. 
 

 

Em depoimento para esta matéria, a professora de História do corpo, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Denise Santana, afirma: “É uma lógica 

econômica, porque um corpo magro é sinônimo de agilidade, enquanto o gordo, de ócio e 

improdutividade, características condenadas pelo capitalismo.” 

Portanto, destaca-se nesta formatação contemporânea a importância da visibilidade, 

da aparência, da espetacularização dos corpos, para, assim, se tornarem vendáveis e 

atrativos – bem como a dinâmica mercadológica –, necessitando cada vez mais de 

investimentos no capital corporal e de técnicas para transparecer à flor da pele a essência 

de seus valores interiores e manter-se em acordo com as exigências sociais, em busca de 

acompanhar sua volatilidade e de garantir a alta cotação do seu capital. Tal contexto social 

se aproxima do que o pensador francês Guy Debord, em 1967, caracterizou como 

“sociedade do espetáculo”, uma vez que vivemos numa sociedade individualizada, mediada 

por imagens e representações, baseada na prerrogativa da visibilidade e da aparência. O 

parecer perpassa o ter e o ser, sendo os valores (e até mesmo a existência) pautados a partir 

                                                 
6
 Reportagem veiculada na Istoé, no dia 11/02/2011.  

http://www.istoe.com.br/reportagens/123968_O+PESO+DO+PRECONCEITO. Acessada em: 02 de julho de 2012 
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do que se vê e de como são vistos e expostos. Freire enfatiza, “na era da felicidade 

compulsiva e compulsória, convém aparentar-se bem adaptado ao ambiente, irradiando 

confiança e entusiasmo, alardeando uma personalidade desembaraçada, extrovertida e 

dinâmica.” (FREIRE FILHO, 2010:17).  

Em uma rápida busca no google, somos capazes de encontrar centenas de matérias 

com dicas, prescrições, “segredos”, passo-a-passo de como ser e se mostrar feliz no 

mercado de trabalho, afinal, como nos lembra Sibilia, “se esses cobiçados olhos que (me) 

olham jamais comparecerem, então não há e não poderá haver performance alguma.  Só se 

performa para o olhar alheio” (2010, p.5). Ou seja, vivemos numa sociedade postulada 

pela performance, pela espetacularização do eu e por um mercado de aparências cada vez 

mais competitivo, onde até mesmo a felicidade – para além de um estado emocional a ser 

atingido – tornou-se um imperativo, uma obrigação que deve ser exibida e vista 

(EREHNBERG, 2010). O corpo, portanto, tornou-se um capital, bem como o 

conhecimento. Ambos estão inseridos na mesma lógica do mercado, necessitando de uma 

constante manutenção e investimento.  

 Foucault ressalta que na sociedade neoliberal regulada pelos mecanismos da 

concorrência, são estes princípios que devem ocupar o maior volume possível na sociedade, 

ou seja, se deve obter uma sociedade submetida à dinâmica concorrencial, uma sociedade 

empresarial, em que o homem deixa de ser uma “força de trabalho” para se tornar um 

“capital-competência”, um empresário de si, “sendo ele próprio o seu capital, sendo para 

si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte de [sua] renda” (FOUCAULT, 2008, 

p.311). Dessa forma, os sujeitos são empreendedores que exploram a si mesmos como fonte 

de rendimento, em busca de satisfação e de adequação social, passando a representar 

capital humano na concepção neoliberal. Tal concepção nos traz à luz, que as dinâmicas 

sociais e econômicas são pautadas no mercado e na individualidade, sendo os sujeitos 

direcionados e limitados pelos interesses mercadológicos e das instituições. Gorz enfatiza, 

“no lugar daquele que depende de salário, deve estar o empresário da força de trabalho, 

que providencia sua própria formação, aperfeiçoamento, plano de saúde, etc”, e afirma, ‘a 

pessoa é uma empresa’. No lugar da exploração entram a auto-exploração e a 

autocomercialização do ‘Eu S/A’, que rendem lucros às grandes empresas, que são os 

clientes do auto-empresário.” (GORZ, 2005, p.10) 

Ainda dentro desta lógica, podemos destacar a proliferação midiática acerca do 

empreendedorismo. Ser o gestor de sua própria carreira e de seus próprios negócios é visto 
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cada vez mais como um imperativo a ser seguido, sinônimo de sucesso, de determinação e 

admiração. De acordo com reportagem recente da revista Exame
7
, o Brasil é o terceiro 

maior país em número de empreendedores, ficando atrás apenas da China e dos Estados 

Unidos, contando com uma média de 27 milhões de empreendedores atualmente.  

   

Os imperativos de performance e o descrédito de si 

 

No contexto atual, pede-se para o sujeito extrapolar todos os seus limites – ao 

mesmo tempo que espera-se que ele se dê limites, gerando assim um grande paradoxo – e 

compartilhe sua alma com o mundo corporativo, este que se faz cada vez mais presente em 

todos os âmbitos da vida, através de dispositivos de controle e vigilância. A performance, 

por sua vez, passa a ser o poder preponderante, o indicativo de sucesso, a busca 

desenfreada, a satisfação pessoal, o imperativo de felicidade, ofuscando a importância do 

homem em si e seu valor social, uma vez que desprovido dela poderá experimentar o 

amargo sentimento de inutilidade e descartabilidade, correndo o risco de ocupar uma 

posição de redundância na sociedade. Sobre isso, Bauman nos atenta,  

“Ser redundante significa ser extranumerário, desnecessário, sem uso – quaisquer 

que sejam os usos e necessidades responsáveis pelo estabelecimento dos padrões de 

utilidade e de indispensabilidade [...] Não há uma razão auto-evidente para você 

existir nem qualquer justificativa óbvia para que você reivindique o direito à 

existência. Ser declarado redundante significa ter sido dispensado pelo fato de ser 

dispensável.” (BAUMAN, 2005, p.20) 

 

Neste panorama, os indivíduos sentem-se cada vez mais responsáveis pelos seus 

desempenhos e por suas aparências, cabendo a eles o papel de gestores de suas vidas e de 

suas responsabilidades. Este encargo faz com que aumente a vergonha e o sentimento de 

inferioridade e humilhação àqueles que não correspondem aos ideais “performáticos” e 

corporais, trazendo consequências significativas na forma de encarar o desemprego. Se 

antes ele era visto socialmente como uma consequência social e responsabilidade coletiva, 

agora transformou-se numa espécie de atestado de fracasso e de incapacidade pessoal, que 

pode gerar repercussão e má reputação.  

                                                 
7
 Reportagem veiculada no dia 03/07/2012. http://exame.abril.com.br/pme/noticias/brasil-e-o-terceiro-maior-pais-em-

numero-de-empreendedores. Acesso em: 05/07/2012 
 

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/brasil-e-o-terceiro-maior-pais-em-numero-de-empreendedores
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/brasil-e-o-terceiro-maior-pais-em-numero-de-empreendedores
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Segundo reportagem postada no blog da empresa de recrutamento e recursos 

humanos, Catho
8
, “a aparência é a arma para conseguir emprego”. Entre as experiências 

narradas, a maioria das pessoas destaca o descrédito em sua aparência e interioriza para si 

os problemas com o desemprego. No entanto, a matéria mostra como as cirurgias plásticas, 

ou seja, como um aprimoramento da visibilidade, resolveram tais problemas “pessoais”: 

“Depois que fiz a cirurgia para retirar bolsas de gordura embaixo dos olhos, consegui um 

emprego em um mês”, relata um dos ex-desempregados. Em outro depoimento dado a 

mesma reportagem, um mulher que teve que se submeter à cirurgias para se enquadrar nos 

padrões estéticos, destaca, “estou há 30 anos no mercado de trabalho. Acredito que nunca 

fui escolhida pela experiência – acho que sempre foi mais pela aparência. Por isso, agora 

me sinto mais preparada para concorrer à vaga de secretária executiva”.  

Outra caso narrado, na revista Istoé
9
, é o da fisioterapeuta Bruna Luiza dos Santos, 

de 27 anos. Segundo a reportagem, mesmo com todas as qualificações para ocupar as vagas, 

seus quase 90 quilos impediam que suas qualidades profissionais fossem enxergadas pelos 

recrutadores. Tal fato gerou nela depressão e, consequentemente, um ganho ainda maior de 

peso, já que era na comida que ela descontava o sofrimento da rejeição social e do 

desemprego. Quando atingiu os 116 quilos, já sem saída, viu como única solução para 

voltar ao mercado se submeter a uma cirurgia bariátrica (redução de estômago) e se 

“reconstruir”, nas palavras dela mesmo. Contudo, nem todos estão aptos e dispostos a se 

submeter a tais procedimentos, nem tem condições financeiras para isso. 

No desempregado crônico, há uma internalização da reprovação social e uma 

culpabilidade individual, como nos aponta Paulo Vaz. Através disso, o sujeito “pode 

internalizar o preconceito e ter uma visão negativa sobre si mesmo, uma baixa autoestima, 

o que limita sua capacidade de ser e agir” (VAZ, 2010, p.155) e desencadear problemas e 

riscos. Por isso também, destaca-se a profusão de conteúdos e discursos midiáticos acerca 

da autoestima, da cultura terapêutica e da disseminação de imperativos de felicidade. 

Medo, constrangimento, vergonha, culpa, sentimento de inferioridade, humilhação e 

seus possíveis desencadeamentos, como a síndrome do pânico, a depressão, o fracasso, a 

falência e o próprio desemprego, são algumas das deficiências das vítimas do novo modelo 

                                                 
8
  Reportagem veiculada no blog: http://blog.catho.com.br/2010/05/12/aparencia-e-arma-para-conseguir-um-emprego/ 

Acesso em: 25/06/2012 
 
9
 Reportagem veiculada na Istoé, no dia 11/02/2011. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/123968_O+PESO+DO+PRECONCEITO. Acessada em: 02 de julho de 2012 
 

http://blog.catho.com.br/2010/05/12/aparencia-e-arma-para-conseguir-um-emprego/
http://www.istoe.com.br/reportagens/123968_O+PESO+DO+PRECONCEITO
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de trabalhador ideal, que se mostra super-homem em suas exigências e, no entanto, ainda é 

humano – portanto, orgânico e falível – em suas limitações. Esses são alguns dos riscos 

provenientes daqueles que precisam ser empreendedores de si – modelo de sujeito 

característico do neoliberalismo – e não se enquadram nos ideais de performance ou deles 

se tornaram perseguidores. Gilles Lipovetsky ressalta que em tempos onde o sofrimento 

deixou de ser uma provocação a ser superada, “generaliza-se a exigência de apagar o mais 

depressa possível, quimicamente, os transtornos que nos afligem e que aparecem como 

uma disfunção, uma anomalia tanto mais insuportável quanto se impõe o bem-estar como 

ideal de vida preeminente”.(LIPOVETSKY, 2007, p.289) 

Segundo o filósofo austro-francês André Gorz (2004), na sociedade contemporânea, 

o emprego tornou-se um bem escasso, cujo acesso é difícil e limitado, diante disso, as 

empresas pedem formações permanentes e se dispõem a pagar salários cada vez mais 

baixos. Dessa forma, é possível enxergar que, na sociedade contemporânea, os 

trabalhadores, principalmente os jovens, são levados a ter uma maior aptidão a trabalhos 

temporários e a desenvolver um maior conformismo ao participarem do mercado, tornando 

assim, o processo da descartabilidade ainda mais natural e aceitável. Segundo Paulo Vaz, 

O poder também interfere neste processo (de subjetivação) se consegue suscitar no 

indivíduo um sentimento de impotência diante das transformações sociais que estão 

ocorrendo ou não ocorrendo. [...] Em nosso mundo, a impotência está articulada à 

velocidade das transformações sociais. Independentes do nosso desejo, só restaria a 

nossa conformação. Deparamo-nos com os discursos sobre o inevitável da 

globalização, sobre a plasticidade como dever diante da ameaça do desemprego, ou 

com aqueles que restringem a política ao sentimento de solidariedade – em todos 

eles, recomenda-se aceitar o que é (VAZ, 1997, p.7).  

 

Os imperativos de performance e o dopping mental  

 

O sociólogo francês Alain Ehrenberg, em sua análise sobre o culto da performance, 

buscou compreender os aspectos e as transformações na individualidade contemporânea e 

salientou os riscos e consequências dessa busca por excelência, destacando também a 

utilização de certos tipos de drogas para corresponder às exigências performáticas da 

aventura empreendedora. Ehrenberg caracteriza a sociedade como concorrencial e 

comparativa, que tem a autonomia como valor e forma sujeitos cada vez mais 

individualizados, artificializados e estimulados por “drogas de integração social e 

relacional” (EHRENBERG, 2010, p.143).  
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Nos anos 80, em busca de alcançarem maiores níveis de potencialização das suas 

funções cognitivas e sua participação no mundo corporativo, os yuppies, não sem dor e 

consequências, descobriram substâncias como a cocaína, que lhes proporcionava uma 

sensação de aumento da capacidade intelectual, da energia, ambição, disposição e 

autoestima para darem segmento a suas carreiras e melhorarem suas performances, visando 

conquistar boas colocações e lucro naquele contexto capitalista
10

. O consumo da cocaína 

era uma das formas encontradas por aqueles jovens para amenizar a pressão sofrida no 

trabalho e aumentar o desempenho nas atividades, além de ser um importante demarcador 

social e símbolo de sucesso, uma vez que, em decorrência de seu alto custo, só as elites 

possuíam condições financeiras de consumi-la, o que garantia sua desejabilidade e 

diferenciação perante os demais. 

De forma análoga, tal realidade não parece distante nos dias atuais, outros tipos de 

drogas passam a existir e ser apropriadas por esses atores sociais, que lutam contra a sua 

inexistência e invisibilidade. O uso dessas drogas pode se dar numa tentativa de se 

inserirem e atenderem as expectativas do espírito empresarial, das conexões e das novas 

dinâmicas necessárias para estar à altura dessas demandas. Ou seja, numa busca de 

aumentarem suas performances, para se sentirem aceitos, pertencentes e também 

diferenciados neste mundo corporativo e social. Para além disso, para participarem da 

esfera do consumo
11

, materializarem seus desejos e ambições, em busca de distinção dentro 

desses grupos – seja através dos seus bens de consumo, do prestígio, de cargos ocupados, 

etc –, investindo, assim, em capital cultural e simbólico e, consequentemente, em sua 

possível felicidade e autorrealização.  

Nos referimos agora não mais à drogas ilícitas, como a cocaína, mas sim à 

biotecnologias, manipuladas cientificamente e prescritas por médicos especializados a fim 

de tratar doenças como TDA-H (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). O uso 

dessas biotecnologias, como o Metilfenidato – comercialmente conhecida como Ritalina e 

popularmente conhecida como droga da inteligência –, tem chamado a atenção e atraído o 

                                                 
10

 Contexto de inflação; especulação financeira e de precariedade das economias industriais, 

consequentemente, precariedade dos empregos e desempregos, principalmente para os jovens. Os yuppies se 

destacaram por sua notoriedade, ambição, sucesso profissional e participação no mundo através do consumo, 

fato raro e escasso naquela dada situação.  
11

 É válido destacar a importância do consumo nesse mundo da performance no mercado de trabalho. Para 

conseguir participar do mercado, o sujeito, através do que consome, passa a se tornar também um corpo para o 

outro, que deve ser visto, aceito, reconhecido. Ou seja, há uma necessidade pertencimento também a partir do 

olhar do outro, através de uma materialização das “competências”, que pode se dar através do que é – e como 

é – consumido, uma vez que, como já dito, o corpo tornou-se um capital, uma interface, uma mediação, um 

espaço de display. 
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interesse daqueles que querem turbinar seus cérebros, em busca de conquistar certos 

benefícios competitivos, melhor aproveitamento temporal, rendimento cognitivo e aumento 

da performance acadêmica, pessoal e profissional. Sobre o uso das drogas, Ehrenberg 

constata: “A obsessão de ganhar, de vencer, de ser algúém, e o consumo em massa de 

medicamentos psicotrópicos estão estreitamente ligados, pois uma nova cultura da 

conquista é, necessariamente, uma cultura da ansiedade que é a face de sombra dela” 

(EHRENBERG, 2010, p.139). 

Como já destacado aqui, percebemos uma normatização dos discursos midiáticos 

que configuram o “espírito empresarial”. Nesses discursos, a ideia da performance aparece 

de forma naturalizada e estimulada, repleta de guias, orientações e imperativos a serem 

seguidos – que acabam por produzir verdades e exercer poder sobre os corpos –, sendo eles 

pouco problematizados e seus riscos invisibilizados, em sua maioria.  

Em seu nível mais alto de performance, nota-se uma impressionante profusão de 

capas de revistas e matérias jornalísticas com imperativos como “turbine seu cérebro”
12

, 

“turbine sua memória”
13

, ou termos como “drogas da inteligência”, “a pílula da 

inteligência”
14

, “o viagra do cérebro”
15

, chamadas que já se tornaram clichês, porém não 

menos eficazes para despertar o interesse alheio e evocar adeptos à prática e participação 

nos novos coeficientes de produtividade. 

Com isso, merece destaque neste estudo a matéria da Istoé
16

, “Aditivos para a 

mente”, cuja chamada é: “Sem se preocupar com os efeitos colaterais, pessoas saudáveis 

usam remédios contra distúrbios psiquiátricos e até hipertensão para melhorar o 

funcionamento do cérebro.” A reportagem fornece informações sobre os “usos oficiais” de 

tais drogas, bem como dos seus usos alternativos como forma de se enquadrar nos 

imperativos de bem-estar e desempenho atuais. Para além disso, explicita depoimentos de 

usuários; como tiveram acesso a elas (mesmo sendo proibida a venda sem receita médica) e 

algumas argumentações contra e a favor dos usos “extra-oficiais”. 

                                                 
12

 Destaque para a matéria “Como turbinar seu cérebro”, da revista Super Interessante, edição de setembro de 2008. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/saude/como-turbinar-seu-cerebro-447714.shtml> Acesso em: 14 de julho de 

2011. 
13 Destaque para a edição da Revista Galileu de julho de 2011, com a capa “Turbine sua memória”. Disponível em: 

<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI252242-17773,00-MEMORIA+TURBINADA+TRECHO.html> 

Acesso em 14 de julho de 2011. 
14 Destaque para a capa e reportagem da revista Super Interessante, “A pílula da inteligência” de novembro de 2009. 

Disponível em < http://super.abril.com.br/ciencia/pilula-inteligencia-625149.shtml> Acesso em: 14 de julho de 2011. 
15 Termo extraído da reportagem “A pílula da inteligência”, da revista Super Interessante, citada acima. 
16 Reportagem veiculada no dia 29/01/2009. Acessada em: 26/06/2012 

http://www.istoe.com.br/reportagens/6040_ADITIVOS+PARA+A+MENTE?pathImagens=&path=&actualArea=internalP

age  
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Não menos instigante, destacamos também a matéria “A pílula dos cientistas - Por 

que os pesquisadores fazem uso de medicamento para hiperatividade na hora do 

trabalho”, veiculada também na revista Istoé
17

. A reportagem evidencia os benefícios e os 

usos da Ritalina por cientistas que trabalham horas seguidas em busca de desvendar “os 

mistérios da natureza e dos corpos humanos” em renomados laboratórios, hospitais e 

centros de pesquisa de todo o mundo. Como justificativa ao uso, a matéria destaca que até 

“para os gênios vale o ditado ‘ninguém é de ferro’”. Já quando evidencia a insônia como 

um dos efeitos colaterais desse consumo, aponta, “mas, como gênio é gênio, até esse tempo 

noturno de vigília é empregado em estudos.” 

Tais evocativos de proficiência não estão presentes apenas nas bancas de revistas, 

nos programas de TV e nos gadgets online, configuram aqui como dispositivos de poder 

também as telas de cinema, os filmes com narrativas heróicas acerca do imaginário de 

produtividade nos discursos associados à ciência e à própria necessidade de performance no 

trabalho
18

.  

 

Considerações finais 

 

Uma das inspirações para essa pesquisa foi o cerne do pensamento de Spinoza, em 

que se indaga: Por que os homens lutam por sua escravidão como se fosse por sua 

liberdade? Tal reflexão nos mostra que o poder atuante sobre a necessidade de performance 

parece não ser imposto socialmente, e sim uma espécie de consenso social, resultantes da 

proliferação dos discursos hegemônicos e, consequentemente, de uma certa naturalização 

de sua recepção, visto que o sujeito está inserido na sociedade e compartilha de seus 

códigos sociais. Portanto, tal “negociação” se dá não por ocorrer uma passividade do sujeito 

diante dos discursos, mas por ser o primeiro a desejar e a pedir por performance, em outras 

palavras, o primeiro a buscar e a querer de bom grado a submissão do seu corpo.  

Se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse por meio da censura, 

da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande 

                                                 
17 Reportagem veiculada no dia 23/04/2008. Acessada em: 26/06/2012. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/2867_A+PILULA+DOS+CIENTISTAS?pathImagens=&path=&actualArea=internal

Page 

 
18 Destaque para o filme Limitless – Estados Unidos, 2011, gênero suspense. No filme, Carl Van Loon (Bradley Cooper) é 

um jovem escritor em início de carreira que enfrenta um grande bloqueio criativo com significativas consequências 

negativas para sua vida social e profissional. Tal realidade muda radicalmente ao entrar em contato com uma nova droga 

que aumenta consideravelmente sua capacidade cerebral. Com o cérebro turbinado, sua vida é marcada por uma série de 

performances, garantindo a ele visibilidade, projeção e um rápido sucesso financeiro e social, expondo-o a riscos e 

consequências quando não está sob efeito da droga. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/2867_A+PILULA+DOS+CIENTISTAS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/2867_A+PILULA+DOS+CIENTISTAS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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super-ego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria muito 

frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos positivos a nível do desejo – 

como se começa a conhecer – e também a nível do saber. O poder, longe de 

impedir o saber, o produz. Se foi possível constituir um saber sobre o 

corpo, foi através de um conjunto de disciplinas militares e escolares. É a 

partir de um poder sobre o corpo que foi possível um saber fisiológico, 

orgânico. (FOUCAULT, 1979, p.148-149) 

 

Diante do que apresentamos neste breve ensaio, percebemos que os discursos 

formam e, ao mesmo tempo, refletem a sociedade. Em outras palavras, os discursos sobre a 

performance no trabalho e sobre as drogas de cognição formam a sociedade que formata um 

certo tipo de subjetividade que valoriza a performance e o uso de tecnologias de 

biorregulação do corpo e da mente e, ao mesmo tempo, refletem no culto a performance, 

numa culpa por não atingi-la, na exclusão dos que não a alcançam, numa privatização e 

proliferação dos riscos e, também, em possíveis formas de resistência. Dentro deste 

contexto, destacamos que a mídia, em muitos casos, através de seus discursos, edifica 

subjetividades socialmente requeridas, emergindo e dando visibilidade a esses valores, 

valorizando a meritocracia direta ou indiretamente, incitando-nos a sermos os melhores e 

docilizando-nos para que sigamos este ethos. 

Portanto, os discursos sobre a performance no trabalho e sobre o uso da Ritalina 

como forma de nos potencializarmos, têm que ser analisados no contexto da sociedade 

atual, contexto este que valoriza a performance a qualquer custo,  a cultura terapêutica, a 

expressão das emoções, a necessidade de visibilidade, de ser e parecer feliz, a midiatização 

dos corpos, a autonomia do indivíduo, que tem a liberdade como valor e que joga os riscos 

para a arena privada.  
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