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“PREGUIÇA OU O SEQUESTRO DA ALMA” 

 

Dora Tognolli, Iliana Warchavchik 

 

Eixo: O corpo na cultura. 

Palavras-chave: Palavras-chave: Preguiça. Tempo. Trabalho. Ócio. Alma. 

 

Resumo:  

 

Nosso tema trata da preguiça, percorrendo as diversas concepções do termo, passando pelos 

gregos (schlolè), pela cultura latina (otium) e São Tomas de Aquino, quando são elaborados 

os pecados capitais, e a acídia (uma das acepções da preguiça) passa a figurar na lista dos 

pecados. 

Diante da pergunta: “como se trabalha a respeito da preguiça?”, a vasta literatura existente e 

a metapsicologia freudiana serão focalizadas, no sentido de mostrarmos que, aquém e além 

do conceito moral (que a toma como pecado) ou doentio (que assume a forma de tédio ou 

depressão), a preguiça pode ser encarada como recusa ou resistência ao trabalho imposto, 

alienado, que afasta o sujeito de sua alma, de seus devaneios e do caminhar para dentro de si, 

trajeto necessário para que o desejo se expresse. 

Focalizaremos também o aspecto da temporalidade que a preguiça carrega, aludindo à 

lentidão, indolência, desaceleração do tempo, em contraposição ao trabalho. A preguiça, que 

paralisa e lentifica o corpo, a ação, o utilitarismo, os excessos, pode nos indicar uma via de 

resgate importante para a vida.  
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Desenvolvimento 

O estudo da preguiça, ao longo dos séculos, nos conduz a um ponto de partida que interessa 

às reflexões deste texto. Dentre seus inúmeros significados, em diferentes culturas e tempos, 

destacamos o elogio grego à preguiça, associada ao pensar – passeio da alma, e distante do 

trabalho braçal, que os gregos destinavam aos escravos, e que, em seu modo de ver, impedia 

o pensamento, a arte e a política. Tal concepção contrasta com o conceito de trabalho que o 

capitalismo emulou: para os gregos, a preguiça é o aspecto positivado, que permite o acesso 

ao devaneio, ao pensamento, à estética; e o trabalho, o negativo, que impede o contato com a 

alma e com o pensar. 

Dedicar-se ao devaneio, nesse sentido, é tarefa do ocioso, do preguiçoso. O preguiçoso, 

dentro do pensamento grego, não se encontra no vazio, no que modernamente chamamos de 

tédio, muito pelo contrário: encontra-se intensamente ocupado. Diferentemente de nós, os 

gregos ignoravam a condenação à preguiça e a apologia do trabalho. O negócio, de tão 

desvalorizado pela cultura grega, era delegado aos escravos. Da mesma forma que os gregos 

valorizavam o repouso, o caminhar, os modernos valorizam o movimento, a velocidade.  

A palavra preguice deriva do latim pigritia, que se origina de piger, que significa lento. 

Percorrendo a origem das palavras, e uma vez que a preguiça passou a ser o oposto do 

trabalho, que se origina de  tripalium – que tem raiz em palus,  instrumento de tortura que 

servia parar empalar escravos rebeldes. E labor significa, em latim, esforço, pena, sofrimento. 

Curiosas origens e inversões: cabe problematizar a oposição preguiça- trabalho e suas 

transformações ao longo dos séculos. 

A preguiça, na idade medieval, tornou-se o sétimo pecado capital. Essa classificação merece 

ser estudada. Na literatura da Idade Média, vamos nos deparar com a figura da acídia 

(Agamben, 2006), denominação que tem origem na alquimia; entre diversos significados, 

destacamos: ácido, quente ou frio, que apresenta temperamentos opostos. Identificada nos 
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mosteiros, esse sintoma rondava os monges, que abandonavam suas tarefas e perdiam-se em 

sonos melancólicos. Esse comportamento levava à figura do Demônio Meridiano, que 

sorrateiramente rondava os padres na hora do sol do meio-dia e lhes oferecia um travesseiro, 

uma tentação, que os tirava do trabalho. Na lista dos pecados catalogados pela Igreja, a acídia 

corresponderia à preguiça. Porém, os monges conferiam à acídia um sentido muito além da 

preguiça: tristeza angustiada, desespero, sono culposo. Ou seja, esse pecado continha certa 

ambiguidade em seu núcleo. São Tomás, nas palavras de Agamben, capta a ambiguidade que 

o acídico mantinha diante do próprio desejo; por trás do caráter acídico, existiria uma 

exacerbação do desejo. 

As descrições desse estado são bastante complexas. São Gregório enumera seis filhas da 

acídia: malícia, rancor, pusilanimidade, desespero, torpor, esvaziamento da mente (certa 

errância, de fantasia em fantasia, espécie de sonhar acordado). 

Dentro dessa concepção, que tem a marca da igreja e dos monastérios, podemos antever duas 

figuras da preguiça: a preguiça acídica – espécie de morte da alma, território do demônio; e a 

preguiça como resistência à alienação, recusa à velocidade e pressão externa, garantia de um 

mergulho no refúgio psíquico, que produz criatividade, e sai do registro da repetição, 

permitindo ao sujeito que seu desejo, embora errante, acesse o simbólico e se expresse, na 

arte, na vida, no trabalho não alienado. É essa vertente da preguiça que merece o elogio, o 

direito de vir à luz, ganhar corpo. 

Montaigne, de certa forma, tematiza a preguiça. Em seus ensaios, (Montaigne, 1980, p. 21), 

em especial quando trata “Da ociosidade”, ele anuncia que decidiu viver em repouso, retirar-

se da pressa do mundo, passar “do negotium ao otium...” Estamos no século XVI, o que 

indica que o mal-estar que existe entre o homem e a civilização não é um tema tão atual.  

Com o capitalismo, o tempo da vida está submetido ao tempo da produção. “Time is money”. 

E a preguiça torna-se uma palavra maldita, associada a uma falha moral, muito distante da 
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scholè (grega) e do otium (latino). Scholè, mais familiar na forma latina, traduzida por ócio, 

refere-se às coisas a que dedicamos nosso tempo, ou aquilo que merece o emprego do tempo; 

significa o que podemos fazer quando não temos nada para fazer: o que também é 

denominado lazer. 

Capitalismo e religiosidade – uma dupla trama que complica a vida e a existência do sujeito 

preguiçoso, vagabundo, culpado, excluído ou doente... 

O conceito de preguiça, assim como chega até nós, em oposição a trabalho, nasce nos finais 

do século XVIII, herdeiro das mudanças radicais que o capitalismo imprime nas relações 

sociais e no cotidiano de todo hemisfério ocidental. Nessa chave, o preguiçoso é o parasita: o 

inimigo, o vagabundo. 

Paul Lafargue, genro de Marx, por volta de 1880, escreveu um panfleto, intitulado Direito à 

preguiça, em contraposição ao Direito ao trabalho, panfleto dos primórdios da 

regulamentação do sistema de produção nas fábricas. Nesse manuscrito, Lafargue questiona o 

trabalho alienado e a quantidade de horas e dedicação dos operários. Em detrimento do 

avanço das máquinas e da evolução das fábricas, Lafargue aponta para a escravização que o 

sistema capitalista engendra, condenando os trabalhadores a dedicarem seu tempo e suas 

vidas ao trabalho, mas ao trabalho alienado, no qual não se reconhecem e nem são 

valorizados. Nesse sentido, de nada basta regulamentar regimes de trabalho, horários, 

higiene, uma vez que os trabalhadores ficam condenados ao mundo do trabalho. 

O flâneur, tematizado por Baudelaire e Walter Benjamin, representaria um questionamento 

precoce da velocidade, da perda da alma, do qual somos herdeiros. Nos textos de Walter 

Benjamin, em referência a Baudelaire, vamos nos deparar com a apologia desse tipo, espécie 

de herói do mundo moderno, que caminha, observa o mundo veloz, que resiste às leis de uma 

sociedade produtiva, que visa o progresso a qualquer preço, onde nada se perde,  mas também 

nada se cria. 
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Freud tematiza o mal estar: a negociação trabalhosa entre as pulsões e o mundo externo. A 

partir de Freud, fica difícil atribuirmos o mal estar meramente ao sistema, ao capitalismo 

selvagem, à competição. Com a segunda tópica freudiana, a figura do superego nos fará 

pensar no sistema interno, que submete o sujeito, ofusca seu desejo. Freud debruçou-se sobre 

o adoecimento do corpo, desde sua visita a Paris, onde pôde observar as histéricas, queixosas, 

protestando, e sendo acusadas de mentirosas: preguiçosas, quiçá?   

Muitas vezes, a preguiça, falta de interesse, falta de pensamento próprio, falta de ação, pode 

ser entendida como sintoma, no sentido freudiano, formação de compromisso entre demandas 

internas incompatíveis. Seria o precipitado de uma manifestação desse mal-estar?  

Fica um desafio: como trabalhar a preguiça como sintoma, na clínica? O que ela veicula? 

Resistência, melancolia, recusa à expressão, inibição das pulsões, dificuldade de acessar o 

desejo para que ele se expresse transformado, na rede simbólica e na cultura? 

Muitos quadros com tons de depressão ou melancolia, onde o corpo se retira e se recusa a 

entrar no tempo do sujeito, podem ser trabalhados, a partir dessa figura da preguiça, tomada 

não como pecado (no sentido moral), mas como sintoma de negociação entre instâncias 

internas, do sujeito, e o mundo externo.  

Exemplos de pacientes que nos procuram, por situações de desemprego ou de afastamento do 

mundo, podem representar esse momento de lentificar a vida, sair da velocidade extática, e 

quiçá, descobrir ou inventar o movimento da própria alma. 

Exemplos recentes: a moda do slow food, que irá apontar para o paradoxo da vida moderna, 

que enganosamente vê progresso em formas nefastas de se alimentar (qualidade e 

velocidade), que resultam em distúrbios alimentares. Ou, num outro sentido, tentativas de 

vida mais integrada, que entram nos circuitos da mídia e da moda, e propõem como cuidar do 

corpo, como não envelhecer, como ser da “turma do bem”, como andar de bike na metrópole, 

como não ficar obeso no século XXI etc.  Práticas saudáveis, impostas de fora, disciplinares, 
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que ignoram os circuitos pulsionais internos, mais uma forma de opressão, que tira o lugar do 

sujeito, sequestra sua alma. 

Vale lembrar o livro Macunaíma, que Mário de Andrade escreve, onde o herói, um anti-herói, 

tratado por ele como herói sem caráter, simboliza o país, e seu maior sintoma é a preguiça. 

Recusa ao trabalho, a entrar na modernidade, a adquirir identidade própria, a incorporar 

valores do colonizador sem se perder.   

        *** 

Com esse pano de fundo podemos levantar algumas questões sobre o homem contemporâneo. 

O que acontece com sua economia libidinal? Como as modificações da subjetividade se 

refletem na relação com seu corpo?  

Não temos como esgotar essas questões, mesmo porque estamos no meio dessas mudanças  

(no olho do furacão), mas podemos trazer algumas questões para discussão. 

Na época de Freud, predominava uma visão religiosa do mundo e a insegurança era 

desativada através da constituição de figuras de autoridade. A vida em sociedade era regida 

por valores morais como a disciplina, a repressão sexual, e o trabalho, e a subjetividade era 

clivada entre o dever e a conformação social, por um lado, e a “outra cena” onde se “alojava a 

potência desreguladora do desejo” (Safatle, p. 197). Essas estruturas disciplinares e 

repressivas eram internalizadas psiquicamente, e tornavam-se matrizes dos conflitos do 

sujeito neurótico. Freud se dedicou a compreender como os afetos causavam as inibições e os 

sintomas neuróticos . 

Hoje, vivemos numa sociedade que valoriza a autonomia dos indivíduos, e os processos 

disciplinares não se dão mais através da exigência de conformação a padrões normativos e 

identitários claramente determinados.  

No entanto, observamos uma intensificação dos regimes de trabalho e uma redução dos 

salários:  parece não haver lugar para atividades sem uma finalidade utilitária.  
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Citando o professor Antonio Cândido: “Temos que entender que tempo não é dinheiro. Essa é 

uma brutalidade que o capitalismo faz, como se o capitalismo fosse senhor do tempo. Tempo 

não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida.” 

Mas se há interesse para que o homem produza e consuma ininterruptamente, como mantê-lo 

nesse regime se ele não é mais pautado por uma ética de valorização do trabalho? 

No lugar de processos disciplinares que exigem a conformação a padrões identitários 

normativos claros e determinados, predomina uma espécie de anomia, uma flexibilização das 

identidades, pautado pelo cálculo do custo benefício. As mudanças na estrutura familiar têm 

gerado indivíduos com uma narcisização frágil, onde as imagens valem mais que a realidade 

vivenciada e é no corpo que o mal estar aparece.   

A estrutura psíquica que predomina nos tempos atuais valoriza as liberdades individuais e  o 

homem é convidado a se liberar. O desejo é causado pelo excesso e pela intensificação do 

prazer, e a instância superegóica eleva o gozo à condição de imperativo transcendente. (O 

imperativo é tirar o máximo de proveito e ser feliz) 

Com esses processos em mente, podemos entender as mutações da corporeidade, que na era 

atual vincula o sujeito a uma forma indeterminada, sem estruturas disciplinares. O corpo não 

mais representa um limite; pelo contrário, aparece como matéria plástica, um objeto pronto 

para transformações coerentes com a intensificação dos prazeres divulgados pela mídia. 

Perde-se o estranhamento, perde-se a heteronomia. O corpo se transforma numa propriedade, 

é necessário se apropriar do próprio desejo sob a forma de um projeto consciente. As pessoas 

frequentemente creditam ao corpo todo desamparo e fragilidade, toda angustia e infelicidade, 

e como consequência observamos o aumento dos procedimentos, serviços, imagens e 

produtos químicos muitas vezes tóxicos ou fatais. 
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Na ilusão do exercício de sua autonomia, as pessoas não se dão conta de quanto são regidas 

por ideais de um biopoder, espécie de discurso disciplinar que determina como devemos lidar 

com nosso corpo. Mecanismos de administração dos corpos e de gestão calculista da vida. A 

sexualidade, alimentação, saúde, doença, e envelhecimento passam a ter o auto controle como 

ideal social. Não se dão conta da internalização de um modo empresarial de experiência de si, 

lidando também com seu corpo com uma lógica de mercado de custo/benefício, Esse estado 

de coisas representa um agravamento de doenças psíquicas, já que temos que atingir esses 

ideais e controlar e administrar todos esses aspectos da vida.  A angústia aparece no corpo 

sob a forma de depressões, suicídios, transtornos alimentares, toxicomania e distúrbios do 

sono como insônia. 

Nosso tempo livre também é bombardeado por solicitações ininterruptas, levando a uma 

saturação de estímulos externos. As atividades de lazer reforçam a alienação, estimulando o 

consumismo e o prazer corporal. Ou seja, a dinâmica pulsional das atividades de lazer está 

sendo absorvida pela lógica de maximização de performances e eficiência empresarial.  

Esse sistema não admite o repouso interior, onde se alojam os sonhos, a criatividade, e 

sentimentos primordiais como a tristeza e o desamparo. A preguiça se tornou sinônimo de 

tristeza. Recentemente, a Pixar / Disney realizaram um filme Divertidamente com animações 

que ilustram os afetos que habitam a mente de uma jovem na puberdade. Com recursos 

gráficos muito criativos, os afetos ganham status humanos. A tristeza é um dos personagens 

centrais, e uma das mensagens é que é preciso que ela tenha lugar, para que os demais afetos 

circulem. A tristeza, lenta, questionadora, resistente, incomoda e é sabotada, como se fosse 

impedir a vida, espécie de preguiça que assusta o sujeito e o mundo a seu redor. 

Para Freud, na constituição do psiquismo o afeto que nos abre para os vínculos sociais é o 

desamparo. Afirmar o desamparo pode ser um exercício de liberdade, “pois deixo-me afetar 

por algo que me move como uma força heterônoma e que, ao mesmo tempo, é 
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profundamente desprovido de lugar no Outro, algo que desampara o Outro.” (Safatle, p. 40, 

p.54). 

Essa lógica transforma as atividades improdutivas como o sexo, a experiência amorosa, o 

fazer estético, o dormir, o repouso e o sonhar, através de um processo que podemos chamar 

de “dessublimação repressiva”, conceito de Marcuse, destacado por Safatle, na obra citada. 

(Safatle, p.198).  

O método psicanalítico caminha no contrafluxo desse sistema que não admite o repouso 

interior. Os pacientes muitas vezes ficam perplexos com a proposta da associação livre: como 

é possível trabalhar sem uma pauta, objeto ou prazo determinado? Como assim, falar sobre 

tudo que vier à cabeça? 

Em um pequeno trecho do Complemento metapsicológico à teoria dos sonhos (1915) Freud 

descreve a retração do mundo externo que ocorre no sono: 

 

“Não costumamos pensar muito sobre o fato de que toda noite o ser humano tira os 

panos que cobriam sua pele, e talvez ainda as peças complementares de seus órgãos, 

na medida em que logrou compensar-lhes as deficiências com próteses como óculos, 

perucas, dentes etc. Podemos acrescentar que ao adormecer ele realiza um 

desnudamento análogo na psique, renuncia à maior parte de suas aquisições 

psíquicas e efetua assim uma extraordinária aproximação, dos dois lados, à situação 

que foi o ponto de partida de seu desenvolvimento vital. Somaticamente, dormir é 

uma reativação da estadia no ventre materno, preenchendo-se as condições de 

repouso, calor e ausência de estímulos; e muitas pessoas retomam, dormindo, a 

posição fetal. O estado psíquico de quem dorme se caracteriza pela retração quase 

total do mundo que o cerca e cessação de todo interesse por ele.” (Freud, 2010, p. 

152). 
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Podemos entender a depressão como uma tentativa de reação, uma recusa a essa urgência. Ela 

representaria, assim, uma resistência diante do desejo do Outro uma forma de não se deixar  

aprisionar. Na condição de submissão ao desejo do Outro, não há liberdade interior para a 

preguiça. 

A preguiça scholé é o tempo livre, a passividade inútil que prepara os atos importantes. A 

preguiça nos remete à questão do tempo, à qualidade do tempo que vivemos, e portanto, à 

qualidade do nosso ser. Diferentemente da lógica de mercado que se ocupa com quantidade. 

Já a acídia ou preguiça do espírito, sendo um mal estar do corpo, um torpor ou uma busca 

frenética por coisas terrenas, é compatível com os valores do capitalismo contemporâneo. 

A retomada do conceito de preguiça, na perspectiva da scholè grega, representaria um 

antídoto diante da alienação do sujeito, da repetição, da mera reprodução da lógica 

dominante: goze sem parar, não pare, não tenha dúvidas, não pense... 

A preguiça representa um reduto para o sonho e devaneio; uma abertura para a alma e suas 

inquietações, libertando –a de discursos que interferem na sua relação com seu corpo. Ela 

representa uma pausa e é, portanto, uma forma de resistência, de dizer não ao mundo exterior, 

a esse estado de coisas. O poeta o artista necessitam flanar, necessitam do silêncio interno, de 

um estado de contemplação, de não ação,  para abrir espaço para transformações e ação 

criativa.  
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